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Благодарение на рейтинговата система вече може да се направи 
сериозен анализ на качеството, което предлагат висшите училища. 
Досега тя даваше информация за университетите и най-търсените 
специалности. Но след последното й усъвършенстване вече може да 
прецените къде е най-добре да се учи определена специалност, как 
се реализират вече завършилите, каква е стартовата заплата, как-
то и друга информация, която е от огромна важност за решението, 
което ще вземете.

Постоянното усъвършенстване на системата, каквато цел сме си 
поставили, ще ви помогне не само да направите избор, но и да при-
добиете реална представа за връзката между обучението и пазара на 
труда. Ще имате ясна картина за необходимостта от кадри, която 
изпитва бизнесът, и съществуващите или новите специалности и на-
правления във висшите училища.

Убедени сме, че обемът информация и базата за сравнения и 
собствени класации, които всеки от вас може да намери в електрон-
ния портал на рейтинговата система, ще бъде полезна не само за да 
се ориентирате в многообразието от специалности и възможности, 
които предлагат българските висши училища, но и за да определите 
целите си и плана за постигането им.

Най-важното е да бъдете наясно с възможностите, да имате избор 
и да направите най-доброто, за да бъдете удовлетворени от постиг-
натото един ден. Вярваме, че рейтинговата система ще е крачка в 
тази посока. Пожелаваме ви успех.

важаеми
кандидат-студенти, 
студенти, 
родители,

Бъдещата ви успешна реа-
лизация в живота е една от 
най-важните цели и задачи. 
Затова екипът на Министер-
ството на образованието и 
науката и партньорите ни 
по проекта за създаване и 
публичност на рейтинговата 
система на висшите училища 
непрекъснато работим за ней-
ното усъвършенстване. Искаме 
тя да бъде полезна при избо-
ра, който правите за вашето 
образование, защото от него 
ще зависи и бъдещето ви.

У

Проф. д-р Анелия Клисарова, дмн,
министър на образованието и науката
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ВЪВЕДЕНИЕ

Актуализираното издание на Рейтин-
говата система на висшите училища 
в България за 2013 година съдържа 
информация за 51 акредитирани 
висши училища, които предлагат 

обучение по специалности, разпределени в 
52 професионални направления. 

За малка страна като България това е едно 
наистина впечатляващо многообразие от 
възможности, сред които е важно да можем 
да направим най-добрия за нас избор. За 
целта ни трябват отговори на различни въ-
проси. Къде преподаването е най-добро? Кои 
университети предлагат най-добрата учебна 
база и най-богатите библиотечни фондове? 
В кое висше училище студентите са най-удо-
влетворени? Чии възпитаници се реализират 
най-добре след завършването си?

Голяма част от тези отговори ще намерите 
в настоящото трето издание на Рейтингова-
та система на висшите училища в България. 
През 2013 г.основната ни цел остава да под-
помогнем потребителите на образователни 
услуги в избора на висше училище. Издание-
то съдържа богата информация за акредити-
раните висши училища в България и позволя-
ва те да бъдат сравнявани по професионални 
направления според различни критерии. 
Данните са обновени, за да отразят проме-
ните, настъпили във висшето образование 
през последната година, като в системата са 
включени нови индикатори, които да отгово-
рят по-пълно на нуждата от информация на 
всички потребители.

Информация за висшите училища
Тук ще намерите информация за висши-

те училища в България, за застъпените в тях 
професионални направления и специално-
сти, както и за образователните степени, по 
които всяко от тях предоставя възможност за 
обучение (професионален бакалавър, бака-
лавър и магистър). 

Класации по професионални направления 
В изданието ще намерите класации на ви-

сшите училища по всяко едно от съществува-
щите в българската образователна система 

52 професионални направления. Класациите 
представляват комплексна оценка за висши-
те училища по съответното професионално 
направление на базата на 69 индикатора. 
Тези индикатори са формирани в резултат на 
събрана богата статистическа информация и 
проведени социологически проучвания сред 
студенти, преподаватели и администратори 
от различните професионални направления 
във всяко висше училище, както и сред ра-
ботодатели, които наемат кадри от отделните 
направления. Индикаторите са разделени в 6 
групи според основните категории, по които 
се оценяват висшите училища. 

Тежестите на отделните групи от индика-
тори са определени от експертен екип, като 
са взети предвид мнението на различните 
потребители, броят и взаимовръзката между 
отделните индикатори, както и надеждността 
на информацията. Бяха взети предвид и ко-
ментарите, получени от ректорите на висшите 
училища и академичната общност след пре-
дходните издания на рейтинговата система. 
Основната логика при избора на тежести е, че 
важните индикатори, за които има надеждна 
информация, трябва да получат относително 
висока тежест. С намаляването на важността 
на индикатора и на надеждността на данните-
се намалява  и тежестта. Разпределението на 
тежестите на отделните групи индикатори в 
използваните тук стандартизирани класации 
е показано в следващата графика.

Как бе направен този 
рейтинг и на кого помага?
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За оценка на висшите училища във всички 
професионални направления е използвана 
една и съща система от тежести. При професи-
оналните направления „Изобразително изку-
ство“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Теа-
трално и филмово изкуство“ в групата „Научни 
изследвания“ не са включени индикаторите от 
международните бази данни за научни публи-
кации. Причината за това е във факта, че при 
изкуствата научните публикации са много по-
редки и нямат такова важно значение, каквото 
има художествено творческата дейност. 

Изчисляване на резултатите
При изготвянето на рейтинга са използва-

ни индикатори в различни мерни единици 
(брой, оценка по скала, процент, лева и т.н.). 
Затова се налага стандартизиране на стой-
ностите им по статистическа процедура, 
наречена z-точки, която ги привежда в един 
мащаб и едновременно с това запазва наред-
бата и пропорциите между тях. Стандарти-
зирането се извършва по класически метод, 
който използва средна претеглена стойност 
и стандартно отклонение. В класацията край-
ната оценка за всяко висше училище е пред-
ставена като резултат по скала от 0 до 100.  

не представлява оценка за 
него, а отразява единствено 
обстоятелството, че липсват 
достатъчно данни, които да 
позволят неговото класира-
не. В професионалните на-
правления, в които има само 
едно висше училище или в 
което не е събрана сравни-
ма информация за поне две 
висши училища, класации не 
се правят. В подобни случаи 
съответните  висши училища 
са поставени „под черта“. 

Ограничения и изключения

Всяка рейтингова система 
има своите ограничения. 
Настоящата не прави из-

ключение. В случаите, когато 
събраните данни за дадено 
висше училище в дадено 
професионално направление 
не са достатъчни, за да поз-
волят неговото класиране, 
съответното висше училище 
по съответното профе-
сионално направление е 

изведено „под черта“. Основа-
нията за поставяне на дадено 
висше училище по дадено 
направление „под черта“ 
може да са свързани с лип-
сата на достатъчно голяма 
съвкупност изследвани лица 
сред завършилите през по-
следните 5 години или сред 
студентите редовно обуче-
ние. Поставянето на дадено 
висше училище „под черта“ 

Къде да намерите
повече информация

Настоящата публикация се основава на 
информация, публикувана в интернет 
базираната платформа „Рейтингова 

система на висшите училища в България. 
Данните в тази система периодично се 
обновяват и това може да доведе до разме-
ствания в класациите. Публикуваните тук 
данни отразяват стандартизираната класа-
ция Комплексна оценка и са актуални към 
месец януари 2014 година. За най-актуална 
информация посетете интернет портала на 
Рейтинговата система на висшите училища 
в България (http://rsvu.mon.bg). Той дава и 
широк спектър от допълнителна информа-
ция, както и възможността да направите и 
собствена класация на висшите училища по 
избрано от вас професионално направле-
ние, като изберете важните за вас измежду 
77 индикатора. Можете и сами да опре-
делите значимостта (тежестта) на всеки 
избран индикатор.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Ето защо препоръчваме да из-
ползвате настоящата рейтин-
гова система само като начало 
в едно по-дълго и детайлно 
проучване на възможностите 
за обучение, предлагани от 
българските висши учили-
ща. Класациите на висшите 
училища по професионални 
направления в рамките на 
рейтинговата система не пред-
ставляват препоръка за избор 
на конкретно висше училище.

Как да се използват класациите

Рейтингът на висшите 
училища трябва да се 
използва внимателно. 

Поредността в класацията и 
получените точки не трябва 
да се абсолютизират. Това, 
че дадено висше училище 
се е класирало по-добре от 
друго, все още не означава, 
че именно то е най-добро 
за вас. Получената класация 

(рейтинг) понякога може 
да се дължи на минимални 
разлики или на индикатори, 
които не са толкова значими 
за вас. Когато между висшите 
училища в дадена класация 
разликите са малки, това в 
повечето случаи означава, 
че тези училища на практика 
са в една и съща категория и 
предлагат сравними условия. 

Графики към всяко професионално 
направление представят разпреде-
лението на трите най-често заемани 
длъжности и професии от работещите 
сред завършилите през последните 5 г. 

съответното направление в български висши 
училища. Изобразените данни отразяват дела 
на работещите съответната длъжност или про-
фесия от всички, осигурени по трудови или 
сходни на тях правоотношения..

Обобщените данни на национално ниво по-
казват, че петте най-често срещани длъжности 
и професии сред висшистите  са:

Стопанските и административни специали-
сти, упражняващи  професии като одитори, 
счетоводители, синдици, ликвидатори, бан-
кови служители, финансови анализатори и 
консултанти, специалисти по управление на 
персонала и кариерно развитие, експерти по 
връзки с обществеността, продуктови мени-
джъри, търговски представители в областта 
на медицината и информационните и комуни-
кационните технологии.

На второ място се нареждат държавните 
служители.

Третата най-разпространена професия е 
продавач. Почти половината от упражняващи-
те тези професия висшисти  работят като про-
давач-консултанти. Другата най-често заемана 

Графиките за
длъжности и 

професии

позиция от тях е касиери. 
Четвъртата най-често срещана група от 

професии и длъжности е тази на стопанските 
и административни приложни специалисти, в 
която са включени професии като: приложни 
специалисти по финанси и математика, дилъ-
ри на ценни книжа и финансови посредници, 
кредитни специалисти, приложни специали-
сти по математика и статистика, застраховател-
ни агенти, търговски посредници, посредници 
недвижими имоти, офис мениджъри, прилож-
ни специалисти в държавната администрация. 

На пето място се нарежда групата на общите 
административни служители и оператори на 
организационна техника. Тази група обхваща 
длъжности като завеждащи административни 
и технически служби, архивисти, секретари, 
оператори на организационна техника и на 
въвеждане на данни, машинописци, стеногра-
фи и други.

Подробен списък на професиите, включени 
в посочените в изданието групи професии и 
длъжности, може да намерите в Национална-
та класификация на професиите и длъжност-
ите (http://www.mlsp.government.bg/class1/
store/List_Of_Occupations_01.01.2013.pdf )
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Какво показват отделните
индикатори и как се
формира рейтингът

Как да се чете този рейтинг
ГРупА 1.
„учебен процес”
– тежест 25 %

Индикатор 1.1
„Акредитационна оценка” 

– тежест 15%
Оценка на Националната 

агенция за оценяване и ак-
редитация (НАОА) за профе-
сионалното направление на 
висшето училище по скала от 
0 до 10 към месец декември 
2013 г.

Индикатор 1.2
„Теоретична подготовка”

– тежест 0,50%
Оценка по скала от 0 до 

10 от социологическо про-
учване сред студенти за 
разнообразието от курсове 
в учебната програма и акту-
алността на преподавания 
материал в професионално-
то направление.

Индикатор 1.3
„практическа подготовка” 

– тежест 0,50 %
Оценка по скала от 0 до 

10 от социологическо про-
учване сред студенти за 
практическата насоченост 
на лекциите, качеството на 
практическите занимания, 
възможностите за полева 
практика и за използването 
на материали на чужд език, 
свързани с областта на обу-
чение в избраното професи-
онално направление.

Индикатор 1.4
„участие в стажове”

– тежест 0,50%
Процент от студентите, 

оценили като полезно учас-
тието си в стажове/ практики 
(по данни от социологическо 
проучване).

Индикатор 1.5
„преподаване”
– тежест 0,50%

Оценка по скала от 0 до 10 
от социологическо проучва-
не сред студенти за начина и 
качеството на преподаване в 
професионалното направле-
ние, възможностите за личен 
контакт и адекватна обратна 
връзка от преподавателите и 
мотивацията за допълнител-
на изследователска работа и/
или продължаване на обуче-
ние в по-горна степен.

Индикатор 1.6
„Оценяване”

– тежест 0,25%
Оценка по скала от 0 до 10 

от социологическо проучва-
не сред студенти за наличие 
на ясни критерии и процеду-
ри за оценяване и спазване-
то им от преподавателите в 
съответното професионално 
направление.

Индикатор 1.7
„Интензивност
на обучението”
– тежест 0,25 %

Среден брой часове на сед-

мица, отделени за лекции, уп-
ражнения и самоподготовка 
в избраното  от един студент 
професионално направление 
по данни от социологическо 
проучване сред студенти.

Индикатор 1.8
„Международна

мобилност”
– тежест 0,75%

Брой студенти на 1000 сту-
денти от професионалното 
направление в съответното 
висше училище, участвали по 
програма за обмен на студен-
ти („Еразмус”, „Сократ” и т.н.) в 
периода 1. 2012 - 10. 2013 по 
данни от висшето училище.

Индикатор 1.9
„Специалности за

обучение на бакалаври”
– тежест 1,25%

Брой специалности за об-
разователно-квалификаци-
онна степен „професионален 
бакалавър“ и „бакалавър“ в 
професионалното направле-
ние по данни от AdminUNI.

Индикатор 1.10
„Специалности за

обучение на магистри
- тежест 1,25%

Брой специалности за об-
разователно-квалификацион-
на степен „магистър“ в про-
фесионално направление по 
данни от AdminUNI.

Продължава на 8-а стр.



8      РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 2013

ВЪВЕДЕНИЕ

Продължение от 7-а стр.
Индикатор 1.11

„Регулирани
специалности”
– тежест 1,25%

Брой регулирани специал-
ности в професионално на-
правление по данни от НАОА.

Индикатор 1.12
„Ексклузивност на

преподавателския състав”
– тежест 2,50%

Процент на преподавате-
лите на основен трудов дого-
вор, единствено в съответно-
то висше училище, от всички 
преподаватели на основен 
трудов договор по данни от 
AdminUNI. 

Индикатор 1.13
„Значимост на

учебния процес
за преподавателите”

– тежест 0,25%
Средна оценка от 0 до 100 

от социологическо проуч-
ване сред преподаватели за 
значимостта на учебния про-
цес във висшето училище.

Индикатор 1.14
„Интензивност

на преподаването“
– тежест 0,25%

Среден брой часове на пре-
подавател на седмица, отделе-
ни за преподавателска работа 
във висшето училище по дан-
ни от социологическо проуч-
ване сред преподаватели.

ГРупА 2.
„Научни изследвания”
– тежест 20%

Индикатор 2.1
„Индекс на цитируемост

на висшето училище 
(Scopus)“ – тежест 0,20%
Индекс на цитируемост на 

висшето училище по между-
народната база данни SCOPUS 
за периода 2008 - 2012 г. към 
месец ноември 2013 г.

Индикатор 2.2
„Индекс на цитируемост на 
висшето училище (Web of 

Knowledge)” - тежест 0,20%
Индекс на цитируемост на 

висшето училище по между-
народната база данни Web of 
Knowledge за периода 2008 
- 2012 г. към месец ноември 
2013 г.

Индикатор 2.3
„Индекс на цитируемост

по научна област (Scopus)“
– тежест 2%

Индекс на цитируемост по 
международната база данни 
Scopus за периода 2008 - 2012 
г. в научната област, в която е 
професионалното направле-
ние, към месец ноември 2013 г.

Индикатор 2.4
„Индекс на цитируемост
по научна област (Web of
Knowledge)“ – тежест 4%
Индекс на цитируемост по 

международната база данни 
Web of Кnowledge за периода 
2008 - 2012 г. в научната об-
ласт, в която е професионал-
ното направление, към месец 
ноември 2013 г.

Индикатор 2.5
„Индекс на цитируемост

без автоцитирания по
научна област (Scopus)”

– тежест 3%
Индекс на цитируемост с 

изключени автоцитирания по 
международната база данни 
Scopus за периода 2008 - 2012 
г. в научната област, в която е 

професионалното направ-
ление, към месец ноември 
2013 г.

Индикатор 2.6
„Среден брой цитирания

на документ (Scopus)“
– тежест 0,20%

Среден брой цитирания на 
документ по международна-
та база данни Scopus за пери-
ода 2008 - 2012 г. към месец 
ноември 2013 г.

Индикатор 2.7
„Среден брой

цитирания на документ
(Web of Knowledge)

- тежест 0,20%
Среден брой цитирания на 

документ по международната 
база данни Web of Knowledge 
за периода 2008 - 2012 г. към 
месец ноември 2013 г.

Индикатор 2.8
„Документи, цитирани
поне веднъж (Scopus)“

– тежест 0,60%
Брой документи, цитирани 

поне веднъж по междуна-
родната база данни Scopus 
за периода 2008 - 2012 г. в на-
учната област, в която е про-
фесионалното направление, 
към месец ноември 2013 г.

Индикатор 2.9
„Документи, цитирани 

поне веднъж (Web of 
Knowledgе)“ - тежест 0,60%

Брой документи, цитирани 
поне веднъж по междуна-
родната база данни Web of 
Кnowledge за периода 2008 
- 2012 г. в научните области, 
към които се отнася професи-
оналното направление, към 
месец ноември 2013 г.

Индикатор 2.10
„Статии в научни списания 
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(Scopus)” – тежест 0,50%
Брой статии в научни спи-

сания по международната 
база данни Scopus за пери-
ода 2008 - 2012 г. в научната 
област, в която е професи-
оналното направление към 
месец ноември 2013 г.

Индикатор 2.11
„Статии в научни списания

(Web of Knowledge)”
- тежест 0,50%

Брой статии в научни спи-
сания по международната 
база данни Web of Кnowledge 
за периода 2008 - 2012 г. в на-
учната област, в която е про-
фесионалното направление 
към месец ноември 2013 г.

Индикатор 2.12
„участие на студенти

в НИД” – тежест 0,40%
Процент от интервюира-

ните студенти заявили, че са 
участвали в поне една научно-
изследователска дейност като 
научноизследователски про-
екти, конференции, написване 
и изнасяне на доклади, напис-
ване на статии и публикации 
по данни от социологическо 
проучване сред студенти.   

Индикатор 2.13
„Докторски програми

в професионалното
направление“ – тежест 2%

Брой акредитирани док-
торски програми в профе-
сионалното направление по 
данни от НАОА.

Индикатор 2.14
„Докторски програми

във висшето училище“
– тежест 0,20%

Брой акредитирани док-
торски програми във висшето 
училище по данни от НАОА.

Индикатор 2.15
„Съотношение

докторанти/студенти”
– тежест 2%

Брой докторанти на 100 
студенти в професионалното 
направление по данни от Ад-
минУни.

Индикатор 2.16
„Общо средства за НИД
на студент” – тежест 1%
Общ размер на средствата 

за научноизследователска 
дейност, включващ държав-
ната субсидия и привлече-
ните от висшето училище 
допълнителни средства на 
студент за календарната 2012 
г. (в лева) по данни от висши-
те училища към месец ноем-
ври 2013 г. 

Индикатор 2.17
„привлечени средства

за НИД на студент”
– тежест 1%

Общ размер на допъл-
нителните средства (извън 
държавната субсидия) на ви-
сшето училище, привлечени 
годишно за научноизследо-
вателска дейност на студент 
за календарната 2012 г. (в 
лева) по данни от висшите 
училища към месец ноември 
2013 г. 

Индикатор 2.18
„Значимост на

научните изследвания
за преподавателите“

– тежест 0,25%
Средна оценка от 0 до 100 

от социологическо проуч-
ване сред преподаватели за 
значимостта на научните из-
следвания във висшето учи-
лище.

Индикатор 2.19
„Интензивност на научната

работа“ – тежест 0,15%
Среден брой часове на 

седмица, отделени за рабо-
тата по научни изследвания 
на преподавателите във ви-
сшето училище по данни от 
социологическо проучване 
сред преподаватели.

Индикатор 2.20
„ползваемост на

научни продукти и
услуги от работодатели“

– тежест 1%
Процент от работодатели-

те, участвали в социологиче-
ско проучване, потвърдили, 
че през последните 5 годи-
ни тяхната организация е 
ползвала научни продукти/
услуги от съответното висше 
училище. 

ГРупА 3.
„учебна среда”
– тежест 5%

Индикатор 3.1
„Оценка на материалната

база” – тежест 0,50%
Оценка по скала от 0 до 

10 от социологическо про-
учване сред студенти за със-
тоянието на учебните зали и 
техническото оборудване в 
професионалното направле-
ние, достъпа до компютърни 
зали и безплатен интернет 
във висшето училище.

Индикатор 3.2
„учебен график“

– тежест 0,25%
Оценка по скала от 0 до 10 

от социологическо проучва-
не сред студенти за удобство-
то и целесъобразността на 
учебния график в професио-
налното направление.

Продължава на 10-а стр.
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Продължение от 9-а стр.
Индикатор 3.3

„Оценка на библиотечния
фонд“ – тежест 0,25%

Оценка по скала от 0 до 10 
от социологическо проучва-
не сред студенти за удобство-
то на графика на библиотека-
та, наличността на търсената 
литература, достъп и използ-
ване на електронни бази дан-
ни в обучението в професио-
налното направление.

Индикатор 3.4
„Оценка на

преподавателите
за материалната база“

- тежест 0,05%
Оценка по скала от 0 до 

10 от социологическо проуч-
ване сред преподаватели за 
материалната, техническата 
и информационната осигуре-
ност във висшето училище.

Индикатор 3.5
„Стопански инвентар“

– тежест 0,50%
Счетоводна стойност на 

стопанския инвентар на ви-
сшето училище на студент 
за календарната 2012 г. (в 
лева) по данни от висшите 
училища към месец ноември 
2013 г. Стопанският инвентар 
включва обзавеждане, в т.ч. 
на учебните зали, лаборато-
рии, спортни съоръжения, 
кухни и столове.

Индикатор 3.6
„Оборудване“
– тежест 1,25%

Счетоводна стойност на 
компютрите, хардуерното 
оборудване, други машини, 
съоръжения, автомобили и 
транспортни средства (вклю-
чително капитализираните 

разходи) на висшето учили-
ще на студент за календарна-
та 2012 г. (в лева) по данни от 
висшите училища към месец 
ноември 2013 г.

Индикатор 3.7
„Библиотечен фонд

на студент” – тежест 0,25%
Брой библиотечни едини-

ци средно на един студент 
във висшето училище по дан-
ни от висшите училища. Под 
библиотечни единици се раз-
бират: книги, архивни мате-
риали, дискове, периодични 
издания, микрофилми и др.

Индикатор 3.8
„ползваемост на

библиотечния фонд“
– тежест 0,50%

Брой заемания на библио-
течни единици на студент във 
висшето училище за акаде-
мичната 2012/2013г. по данни 
от висшите училища към ме-
сец ноември 2013 г.

Индикатор 3.9
„Информационно

обезпечаване”
– тежест 0,75%

Брой международни бази 
данни, за които висшето учи-
лище е абонирано, по данни 
от висшите училища към ме-
сец ноември 2013 г.

Индикатор 3.10
„учебна площ“
– тежест 0,45%

Квадратни метри учебна 
площ на един студент във ви-
сшето училище. 

Индикатор 3.11
„Значимост на учебната

среда за преподавателите“
– тежест  0,25%

Средна оценка от 0 до 100 
от социологическо проуч-

ване сред преподаватели за 
значимостта на учебната сре-
да във висшето училище.

ГРупА 4.
„Социално-битови и
административни
услуги” – тежест 5%

Индикатор 4.1
„Стипендии”

– тежест 1,25%
Среден разход на висшето 

училище за стипендии на сту-
дент редовно обучение в про-
фесионалното направление за 
календарната 2012 г. (в лева) 
по данни от висшите училища 
към месец ноември 2013 г.

Индикаторът е изчислен,  
като общата сума за стипен-
дии е разделена на общия 
брой студенти редовно обу-
чение по професионално на-
правление.

Индикатор 4.2
„удовлетвореност от
социално-битовите

условия” – тежест 0,75%
Оценка по скала от 0 до 10 

от социологическо проучва-
не сред студенти за условия-
та за социален живот и спорт, 
чистотата и хигиената във ви-
сшето училище, условията за 
живот и учене в общежитията 
и възможността за използва-
не на студентски стол.

Индикатор 4.3
„Оценка на

администрацията
за социално-битовите

условия“ – тежест 0,05%
Оценка по скала от 0 до 

10 на администрацията във 
висшето училище за соци-
ално-битовите условия, ко-
ригирана с оценката на сту-
дентите в професионалното 
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направление. Оценките са 
получени от социологически 
проучвания сред студенти и 
администратори за условия-
та за социален живот и спорт, 
чистотата и хигиената във ви-
сшето училище, условията за 
живот и учене в общежитията 
и възможността за използва-
не на студентски стол.

Индикатор 4.4
„Оценка на студентите за

административното
обслужване“

– тежест 0,50%
Оценка по скала от 0 до 10 

от социологическо проучва-
не сред студенти за работно-
то време и ефективността на 
звената за административни 
услуги и за наличието и дос-
тъпа до електронни админи-
стративни услуги в професи-
оналното направление във 
висшето училище.

Индикатор 4.5
„Самооценка на 

дминистрацията във Ву“
– тежест 0,05%

Самооценка по скала от 0 
до 10 на администрацията 
във висшето училище, ко-
ригирана с оценката на сту-
дентите в професионалното 
направление. Оценките са 
получени от социологически 
проучвания сред студенти и 
администратори за качество-
то на административни услу-
ги за студенти и за наличието 
и достъпа до електронни ад-
министративни услуги в про-
фесионалното направление 
във висшето училище.

Индикатор 4.6
„подкрепа за кариерното
развитие” – тежест 0,35%

Оценка по скала от 0 до 
10 от социологическо про-

учване сред студенти за 
наличието и работата на ка-
риерен център във висшето 
училище, възможностите за 
срещи с работодатели и за-
вършили и предоставянето 
на информация за същест-
вуващи кариерни възмож-
ности в професионалното 
направление.

Индикатор 4.7
„Студентски общежития”

– тежест 1,75%
Процент от студентите ре-

довно обучение във висшето 
училище, настанени в сту-
дентски общежития по данни 
от висшите училища към ме-
сец ноември 2013 г.

Индикатор 4.8
„Оценка на

преподавателите за
административното

обслужване“
– тежест 0,05%

Оценка по скала от 0 до 
10 от социологическо проуч-
ване сред преподаватели за 
работното време и ефектив-
ността на звената за админи-
стративни услуги и за наличи-
ето и достъпа до електронни 
административни услуги в 
професионалното направле-
ние във висшето училище.

Период на проучването: 
октомври-ноември 2013 г.         

Индикатор 4.9
„Значимост на

социално-битовите и
административни услуги

за преподавателите“
– тежест 0,25%

Средна оценка от 0 до 100 
от социологическо проуч-
ване сред преподаватели за 
значимостта на социално-
битовите и административни 
услуги във висшето училище.

ГРупА 5.
„престиж” – тежест 10%

Индикатор 5.1
„Среден успех от

дипломата за завършено
средно образование”

– тежест 4,50%
Среден успех от дипломата 

за завършено средно обра-
зование на студентите първи 
курс в съответната образо-
вателно-квалификационна 
степен в професионалното 
направление по данни от 
AdminUNI.

Индикатор 5.2
„Чуждестранни студенти

 – тежест 1%
Процент на чуждестранни-

те студенти от общия брой на 
студентите в професионално-
то направление.

Индикатор 5.3
„престиж сред студентите”

– тежест 1%
Процент от интервюира-

ните в социологическо про-
учване студенти в профе-
сионалното направление, 
посочили съответното висше 
училище сред трите предос-
тавящи най-добро образова-
ние в това професионално 
направление. Посочванията 
на собственото висше учили-
ще не са взети предвид при 
изчислението.

Индикатор 5.4
„първи избор”
– тежест 0,10%

Процент от интервюира-
ните в социологическо про-
учване студенти в профе-
сионалното направление, 
отговорили положително на 
двете твърдения: 

Продължава на 12-а стр.



12      РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 2013

ВЪВЕДЕНИЕ

Продължение от 11-а стр.
1. Постъпих във ВУ, което 

беше моето ПЪРВО желание.
2. Постъпих в специалност-

та, която беше моето ПЪРВО 
желание.  

Период на проучването: 
октомври - ноември 2013 г.

Индикатор 5.5
„удовлетвореност от

избора” - тежест 0,15%
Процент от интервюирани-

те в социологическо проуч-
ване студенти, посочили, че 
биха записали същата специ-
алност в същото ВУ.

Индикатор 5.6
„престиж сред
работодатели“
– тежест 1,50%

Процент от интервюирани-
те в социологическо проучва-
не работодатели, посочили, че 
предпочитат да наемат висши-
сти, които са завършили про-
фесионалното направление в 
съответното висше училище. 

Период на проучването: ок-
томври-ноември 2013 г.        

Индикатор 5.7
„престиж сред

преподавателите“
– тежест 1,50%

Процент от интервюирани-
те в социологическо проучва-
не преподаватели, посочили 
съответното висше училище 
сред трите, които биха пре-
поръчали в това професио-
нално направление. Посочва-
нията на собственото висше 
училище не са взети предвид 
при изчислението.

Индикатор 5.8
„Значимост на престижа

за преподавателите“

– тежест 0,25%
Средна оценка от 0 до 100 

от социологическо проуч-
ване сред преподаватели за 
значимостта на престижа във 
висшето училище.

ГРупА 6.
„Реализация и връзка
с пазара на труда”
– тежест 35%

Индикатор 6.1
„Осигурителен доход

на завършилите”
– тежест 10,50%

Среден месечен осигури-
телен доход на завършилите 
професионалното направ-
ление в български висши 
училища през предходните 5 
учебни години, изчислен на 
базата на данни, предоставе-
ни от НОИ и „АдминУни”

Индикатор 6.2
„Безработица

сред завършилите”
– тежест 12,25%

Процент на официално 
регистрираните безработни 
сред завършилите профе-
сионалното направление в 
български висши училища 
през предходните 5 учебни 
години, изчислен на базата на 
данни, предоставени от НОИ 
и „АдминУни”.

Индикатор 6.3
„приложение на

придобитото висше
образование” – тежест 7%

Процент на осигурените 
лица,  завършили професио-
налното направление в бъл-
гарски висши училища през 
предходните 5 години, рабо-
тещи на позиция, изискваща 
висше образование, изчислен 
на базата на данни, предоста-
вени от НОИ и „АдминУни“.

Индикатор 6.4
„принос към

осигурителната система”
– тежест 3,15%

Процент на завършилите 
професионално направление 
в български висши училища 
през последните 5 учебни 
години, социално осигурени 
в България по данни на НОИ 
към ноември 2011 г.

Индикатор 6.5
„Съотношение на

осигурителния доход
на завършилите спрямо 

средната заплата за
областта“ – тежест 1,75%
Съотношение на средния 

месечен осигурителен доход 
на завършилите професио-
налното направление в бъл-
гарски висши училища през 
предходните 5 учебни го-
дини, изчислен на базата на 
данни, предоставени от НОИ 
и „АдминУни”, спрямо средна-
та брутна работна заплата за 
съответната административ-
на област в България. 

Индикатор 6.6
„Регионална значимост“

– тежест 0,10%
Процент на интервюира-

ните в социологическо про-
учване студенти, планиращи 
своята професионална реа-
лизация в града или областта 
на тяхното висше училище.

Индикатор 6.7
„Значимост на

реализацията за
преподавателите“

– тежест 0,25%
Средна оценка от 0 до 100 

от социологическо проучване 
сред преподаватели за зна-
чимостта на реализацията на 
завършилите при оценяване 
на дейността на висшето учи-
лище.
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Аграрен университет - пловдив 
Управление на 
регионалното развитие Б
Мениджмънт на 
агробизнес организациите М
Мениджмънт на
бизнес организациите М
Академия на Министерството 
на вътрешните работи
Публична администрация М
Американски университет 
в България 
Бизнес администрация Б/М
Бургаски свободен университет
Бизнес администрация Б
Публична администрация Б/М
Бизнес администрация 
(Стопанско управление) М
Стопанско управление Б/М
Данъчна администрация М
Варненски свободен университет 
“Черноризец Храбър”
Бизнес администрация Б/М
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б
Бизнес администрация 
и мениджмънт Б
Публична администрация 
и мениджмънт  Б
Мениджмънт и психология М
Управление и 
международен маркетинг М
Мениджмънт и маркетинг на 
финансовата и банкова дейност М
Европеистика Б
Публична администрация
(за бакалаври от
други специалности) М
Управление на
фирмената сигурност М
Стопанско управление М
Великотърновски университет  
“Св. св. Кирил и Методий”
Публична администрация Б
Стопанско управление Б
Бизнес администрация М
Публична администрация М
Финансов риск мениджмънт М
Психология и социология 
на управлението М
Стопанско управление. 
Здравен мениджмънт М
Стопанско управление. 
Социален мениджмънт М
Управление на проекти М
Държавно управление М
Региоинално развитие
и политика М 
Стопанско управление.
Бизнес администрация М
Висше училище Международен 
колеж - Албена, Добрич
Бизнес администрация ПБ
Хотелски мениджмънт ПБ
Висше училище по агробизнес 
и развитие на регионите
Артмениджмънт М
Стопанско управление Б/М
Управление на агробизнеса Б
Управление на общините М
Управление на проекти М
Управление на селските райони М
Европейски колеж 
по икономика и управление
Бизнес администрация ПБ
Мениджмънт на 
туристическите услуги ПБ
Публична администрация  ПБ
Европейски 
политехнически университет
Бизнес администрация Б
Публична администрация Б/М
Публична администрация 

(след неикономически 
специалности) М
Управление на проекти по 
фондове и програми на ЕС М
Иновационен мениджмънт ПБ/Б
Администрация и управление
(за неразпределени по
специалности студенти) Б
Икономически 
университет - Варна
Мениджмънт Б
Бизнес администрация М
Публична администрация М
Стопанско управление М
Управление на бизнеса в ЕС М
Мениджмънт М
Колеж по икономика и 
администрация - пловдив
Бизнес администрация ПБ
Стопанско управление ПБ
Мениджмънт на опазване на 
обществения ред и противодей-
ствие на престъпността ПБ
Мениджмънт на 
антитерористичната дейност ПБ
Спортен мениджмънт ПБ
Колеж по 
телекомуникации и пощи
Мениджмънт и информатика в 
телекомуникациите и пощите ПБ
Икономика и управление на
телекомуникациите и пощите ПБ
Лесотехнически университет
Стопанско управление Б/М
Международно 
висше бизнес училище
Бизнес администрация Б/М
Стопанско управление М
Мениджмънт на сигурността М
Стопанска логистика М
Държавно управление М
Национален военен 
университет  “Васил Левски” 
- Велико Търново
Стопанска логистика Б/М
Стопанска логистика 
(след ОКС “специалист”) Б
Логистика на сигурността Б
Стопанско управление М
Логистика на сигурността М
Стопанско управление
(след ОКС “специалист”) Б
Нов български университет
Бизнес администрация Б/М
Администрация и управление Б/М
Публична администрация М
Здравен мениджмънт М
Управление в културата М
Бизнес комуникации М
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Стопанско управление Б
Бизнес администрация М
Публична администрация М
Корпоративно управление М
Управление на човешките 
ресурси М
Бизнес комуникации и
връзки с обществеността М
Мениджмънт на
корпоративната сигурност М
Политики и стратегии
в публичната администрация М
Стопанско управление
(след проф. бакалавър) Б
Русенски университет 
“Ангел Кънчев”
Публична администрация Б
Стопанско управление Б
Бизнес мениджмънт Б
Бизнес администрация М

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРОДЪЛЖАВА НА 17-а СТР.
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СПЕЦИАЛНОСТИ - от 13-а стр.
Европеистика и
публична администрация М
Предприемачество и иновации М
Мениджмънт на
европейски проекти М
Информатика и информационни 
технологии в бизнеса Б
Мениджмънт на индустрията Б
Мениджмънт на регионалното 
развитие М
Мениджмънт на
териториалното развитие М
Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б
Регионално развитие и политика Б
Публична администрация М
Европейска публична
администрация М
Публичен мениджмънт
и политики М
Икономика и
управление на туризма М
Управленски
информационни системи М
Бизнес администрация -
управление на човешките 
ресурси М
Икономика и
управление на туризма М
Бизнес администрация -
стратегическо управление М
Бизнес администрация - 
стратегическо управление М
Икономика и управление на 
публичния сектор М
Икономика и мениджмънт
на туризма на
историческото наследство М
Бизнес администрация - 
икономика и управление
на здравеопазването (5 сем.) М
Бизнес администрация (5 сем.) М
Управление на иновациите в 
публичния сектор (3 сем.) М
Управление на иновациите в 
публичния сектор (5 сем.) М
Планиране и управление
на териториалните системи М
Регионална сигурност М
Гражданска регистрация и 
административно обслужване М
Управление на човешките 
ресурси (3 сем.) М
Управление на човешките 
ресурси (5 сем.) М
Планиране и управление на
териториални системи (3 сем.) М
Планиране и управление на
териториални системи (4 сем.) М
Административни практики М
Администрация и управление М
Бизнес администрация (3 сем.) М
Бизнес администрация -
Икономика и управление на
здравеопазването (3 сем.) М
Германски изследвания М
Организационно развитие М
Регионална сигурност (5 сем.) М
Стратегическо управление М
Стопанска академия 
“Димитър Апостолов Ценов” - 
Свищов
Екомениджмънт ПБ/Б/М
Публична администрация Б/М
Стопанско управление ПБ/Б/М
Стопанско управление
(след неикономически
специалности) М
Публична администрация
(след неикономически
специалности) М 

Стопанско управление 
(след професионален бакалавър) М
Екомениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Екомениджмънт 
(след професионален бакалавър) М
Публична администрация (след 
професионален бакалавър) М
Технически университет
- Габрово
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б/М
Технически университет - София
Мениджмънт на 
алтернативния туризъм ПБ
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б/М
Стопанско управление 
(на немски език) М
университет “проф. 
д-р Асен Златаров” - Бургас
Стопанско управление Б/М
Стопанско управление 
(широк профил) М
университет за национално и 
световно стопанство - София
Бизнес администрация Б/М
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б/М
Регионално развитие Б/М
Направление 
“Администрация и управление” Б
Бизнес администрация
със специализация
“Здравен мениджмънт”М
Бизнес администрация със
специализация “Управление на 
качеството и околната среда” М
Бизнес администрация
със специализация
“Бизнес комуникации” М
Бизнес администрация 
- Стопански колеж М
Публична администрация 
със специализация 
“Здравен мениджмънт” М
Бизнес администрация
със спец. “Мениджмънт
на  сигурността” М
Публична администрация 
със спец. “Държавна  
администрация” М
Регионално развитие със 
специализация  “Устойчиво 
развитие на територията” М
Бизнес администрация със спец. 
“Мениджмънт на сигурността” М
Здравен мениджмънт М
Публична администрация
със спец. “Държавна
администрация” М
Стопанско управление и админи-
страция Б
Управление на териториалните 
системи Б
Химикотехнологичен и 
металургичен
университет - София
Стопанско управление М
Частно висше училище
- самостоятелен колеж
с наименование
“Колеж по туризъм” 
със седалище Благоевград
Бизнес администрация ПБ
Шуменски университет
“Епископ Константин
преславски”
Публична администрация М
Югозападен университет 
“Неофит Рилски”
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б/М
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СПЕЦИАЛНОСТИ
Академия на Министерството
на вътрешните работи
Пожарна и аварийна
безопасност Б/М
Кризисен мениджмънт Б
Варненски свободен
университет
“Черноризец Храбър”
Пожарна и аварийна
безопасност Б/М
Строителство на сгради
и съоръжения Б/М
Дизайн за архитектурна среда Б
Съдебноекспертен инженеринг Б
Архитектура М
Транспортно строителство М
Водоснабдяване и канализация М
Териториално и ландшафтно 
устройство Б
Хидрогеоложко строителство Б
Висше строително училище 
“Любен Каравелов”
Строителство на сгради
и съоръжения ПБ/Б/М
Архитектура и строителство
на сгради и съоръжения Б
Строителство на сгради и
съоръжения на английски език Б

Архитектура М
Oпазване на
архитектурното наследство М
Саниране и дизайн на сгради - ПБ
Висше транспортно училище 
“Тодор Каблешков”
Транспортно строителство Б/М
Транспортно строителство
(след пр. бак.) М
Европейски
политехнически университет
Строително инженерство
на английски език Б
Архитектура (на англ. език) М
Архитектура М
Архитектура, строителство и 
геодезия на английски език М
Строителство на сгради
и съоръжения Б
Минно-геоложки
университет “Св. Иван Рилски”
Подземно строителство Б/М
Хидрогеология и
инженерна геология Б/М
Маркшайдерство и геодезия Б/М
Техника и технология на
взривните работи - производство 
на взривни материали М

Хидрогеология М
Инженерна геология М
Геодезия и маркшайдерство - Б/М
Нов български университет
Архитектура М
университет по архитектура, 
строителство и геодезия
Урбанизъм Б/М
Устройство и управление
на земи и имоти Б
Водоснабдяване и канализация М
Геодезия М
Транспортно строителство М
Хидромелиоративно
строителство М
Хидростроителство М
Хидротехническо строителство М
Конструктивно инженерство М
Реконструкция и модернизация
на сгради и съоръжения М
Изследване на строителни
конструкции М
Транспортно строителство
– на немски език М
Хидростроителство
– на немски език М
Строителство на сгради
и съоръжения М

Архитектура М
Хидротехническо
строителство М
Водоснабдяване и
канализация М
Хидромелиоративно
строителство М
Строителство на сгради и
съоръжения - англоезично М
Газоснабдяване М
Управление на проекти
в строителството М
Водоснабдяване и канализация - 
мрежи и съоръжения М
Водоснабдяване и канализация - 
пречистване на води М
Геотехническо инженерство М
Железопътно строителство М
Земетръсно инженерство М
Кадастър М
Пътно строителство М
Управление на водните ресурси М
Управление на европейски
инфраструктурни проекти М
Шуменски университет
“Епископ Константин
преславски”
Геодезия Б/М

В рамките на това 
професионално на-
правление обучение 
предлагат висши учи-
лища с разнообразен 

профил в зависимост от застъпените във 
всяко от тях различни по своя характер спе-
циалности в сферата на архитектурата, стро-
ителството, геодезията и пожарната безо-
пасност. Това разнообразие предопределя и 
различен професионален път за реализация 
след завършване в зависимост от избраната 
специалност. На този фон изборът на висше 
училище в това направление може в голяма 
степен да зависи от интереса на кандидат-
студентите към конкретна специалност. 2/3 
от завършилите това направление през по-
следните 5 г. работят на позиции, за които се 
изисква висше образование. 

Архитектура,
строителство
и геодезия
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СПЕЦИАЛНОСТИ

Със средна безрабо-
тица сред завърши-
лите през послед-

ните 5 г. от 5,96% това направление попада 
сред петте в страната с най-висока безрабо-
тица. В същото време това е едно от направ-
ленията с най-интензивна научна дейност и 
висок брой научни публикации. Студентите 
в направлението имат успех от дипломата 
за средно образование над средния за сту-
денти в страната, но осигурителният доход 
на завършилите е под средните стойности 
за висшисти. В направлението има ясно оч-
ертан лидер с водещи позиции по 4 от 6-те 
изследвани групи индикатори.

Биологически
науки

Нов български университет
Биология Б
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Биология Б
Екология и опазване
на околната среда Б
Молекулярна биология Б
Екология Б
Биоинформатика Б/М
Медицинска биология Б
Екология на
биотехнологичните
производства Б
Биоразнообразие, екология
и консервация М
Молекулярна биология
и биотехнологии М
Екология и опазване
на екосистемите М
Антропология М
Водни екосистеми
и аквакултури М

Медицинска биология М
Фармацевтична биохимия М
Биотехнологична
микробиология М
Генетика М
Микробиологичен контрол
и безопасност на храните М 
Екология, управление и
контрол на околната среда М
Паразитология М
Лечебни и 
етерични растения М
Клетъчна биология М
Лечебни и етерични масла М
Микробни биотехнологии М
Софийски университет
“Св. Климент Охридски”
Биология Б
Екология и опазване
на околната среда Б
Молекулярна биология Б
Биомениджмънт и
устойчиво развитие Б

Биология на развитието М
Ботаника М
Зоология М
Клетъчна биология
и патология М
Обща антропология М
Паразитология М
Приложна хидробиология
и аквакултури М
Биобизнес (3 семестъра) М
Екология М
Екология (3 семестъра) М
Опазване на околната среда М
Биофизика М
Биохимия М
Вирусология М
Микробиология и
микробиологичен контрол М
Физиология на животните
и човека М
Физиология на растенията М
Генетика и геномика М
Екомениджмънт М

Алгология и микология М
Биохимия (4 семестъра) М
Генетика М
Ентомология М
Опазване на природната среда М
Структурна ботаника М
Учител по биология
на английски език М
Тракийски университет
Екология и опазване
на околната среда Б
Опазване и управление
на околната среда  М
Екотуризъм  М
Безопасност на труда,
екологичен риск и действия
при бедствия и аварии М
Шуменски университет
“Епископ Константин
преславски”
Екология и опазване
на околната среда Б/М
Биология М
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Минно-геоложки университет 
“Св. Иван Рилски”
Биотехнологии Б/М
Русенски университет
“Ангел Кънчев” 
Биотехнологии Б
Софийски университет
“Св. Климент Охридски”
Биотехнологии Б
Генно и клетъчно инженерство М
Екологична биотехнология М
Индустриални биотехнологии М

Растителни биотехнологии М
университет “професор
д-р Асен Златаров” - Бургас
Биотехнологии Б/М
Биотехнология М
университет по хранителни 
технологии - пловдив
Биотехнологии Б/М
Химикотехнологичен
и металургичен
университет - София
Биотехнологии Б/М

СПЕЦИАЛНОСТИ

Това е едно от срав-
нително малоброй-

ните направления в българското висше 
образование с около 1000 студенти, които 
се обучават в 6 университета. Застъпено е 
само в държавни висши училища. Реализа-
цията на завършилите през последните 5 г. 
е под средните нива за страната, като вто-
рата най-често срещана професия сред тях 
е продавач. при водещите университети 
в направлението се наблюдава около два 
пъти по-ниска безработица и по-висока реа-
лизация на позиция, за която се изисква ви-
сше образование, в сравнение с последния 
в класацията.

Биотехнологии



ПОВЕЧЕ НА  http://rsvu.mon.bg    23

Обучение по това на-
правление предлагат 
само две държавни 

висши училища, които получават близки ре-
зултати в класацията. Направлението е сред 
десетте с най-висок процент на реализация 
на завършилите на позиции, за които се из-
исква висше образованиеq и сред петте с 
най-висок дял чуждестранни студенти.

Ветеринарна
медицина

Лесотехнически университет
Ветеринарна медицина М
Тракийски университет
Ветеринарна медицина М
Ветеринарна администрация М

СПЕЦИАЛНОСТИ
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Лесотехнически университет
Горско стопанство Б
Технология на дървесината Б
Горско стопанство -
лесоползване и
икономика на ГС М
Горско стопанство - ловно
и рибно стопанство М
Горско стопанство -
стопанисване на горите М

Ландшафтна архитектура М
Технология на дървесината М
Технология на
дървесината -
дървообработване М
Технология на дървесината - 
производство на мебели М
Технология на дървесината - 
дървообработващи
машини и съоръжения М

СПЕЦИАЛНОСТИ

Обучение в това профе-
сионално направление 
предлага само едно 

висше училище и затова по него не се из-
готвя класация. Средните нива на заетост, 
доходи и приложение на придобитото 
висше образование сред завършилите са 
над средните стойности за висшисти, до-
като успехът,  с който студентите влизат в 
него, е под средните нива. На това основа-
ние може да се заключи, че направление-
то е сред тези, които се отличават с отно-
сително висока добавена стойност. 

Горско
стопанство
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Висше военноморско 
училище 
“Никола Йонков Вапцаров”
Организация и управление на 
тактическите подразделения 
от военноморските сили 
(Военноморски комуникационни 
и радиотехнически системи) Б
Организация и управление 
на тактическите 
подразделения от военноморски-
те сили (Корабни машини 
и механизми за ВМС) Б
Организация и управление на 
тактическите подразделения от 
военноморските сили (Корабово-
дене за ВМС) Б
Организация и управление на 
тактическите подразделения от 
военноморските сили (корабни 
машини и механизми) Б
Военна академия 
“Георги Стойков Раковски”
Организация и управление 
на оперативните и 
тактическите формирования 
от Сухопътните войски М
Организация и управление 
на оперативните и 
тактическите формирования 
от Военновъздушните сили М
Организация и управление
 на оперативните и 
тактическите формирования 
от Военноморските сили М

Организация и управление 
на логистичното 
осигуряване в оперативните 
и тактическите формирования М
Военна администрация М
Организация и управление на 
административните процеси и 
дейности в оперативните и такти-
ческите формирования М
Организация и управление на 
комуникационните и информаци-
онни системи в оперативните и 
тактическите формирования М
Стратегическо ръководство на 
отбраната и въоръжените сили М
Национален военен 
университет “Васил Левски” 
-  Велико Търново
Организация и 
управление на тактическите 
подразделения от ВВС Б
Организация и 
управление на 
тактическите подразделения 
от Сухопътните войски Б
Организация и управление 
на КИС в тактическите 
подразделения Б
Организация и 
управление на 
тактическите подразделения 
за логистично осигуряване Б
Организация и управление 
на военните формирования 
на тактическо ниво Б

СПЕЦИАЛНОСТИ

Това е професионалното направление с най-добра реализация на за-
вършилите, включително най-висок среден осигурителен доход и най-

висока степен на приложение на придобитото висше образование. Сред завършилите на 
практика няма безработица,  като близо 100% от тях са осигурени в страната. Тези резултати 
вероятно се дължат на спецификата на професионалната реализация и кариерното израст-
ване в такава система като армията. В класацията за 2013 г. и трите висши училища в направ-
лението получават равен брой точки. 

Военно дело

За това издание, както и за подготовката на Рей-
тинговата система на висшите училища в България 
за 2013 година, се използват статистически данни 
от национални и международни регистри, както и 
такива, които се събират чрез анкетно проучване 
сред студенти, работодатели, преподаватели и слу-
жители във висшите училища. Данните са валидни 
към конкретно посочен период и промени, настъ-
пили след този период, не са отразени в системата. 
Използвани са следните източници на информация с 
валидност към посочените периоди: данни от моду-
ла “АдминУни” в информационната система на обра-
зованието към април 2013 г.; данни от Националния 
осигурителен институт към ноември 2013 г.; данни 
от Националната агенция за оценяване и акредита-
ция към декември 2013 г.; данни от международните 
бази данни Scopus и Web of Knowledge към ноември 
2013 г.; както и данни, предоставени от висшите учи-
лища към декември 2013 г. и потвърдени от тях към 
януари 2014 г.

В изданието се съдържа информация за професи-
оналните направления, специалностите и образова-
телно-квалификационните степени, по които отдел-
ните висши училища предоставят обучение, както и 
за броя на студентите в тях. За източник на тази ин-
формация се използват данни от модула “АдминУни” 
в информационната система на образованието, акту-
ални към април 2013 година. Данните в този модул 
постъпват два пъти годишно от висшите училища и 
е възможно междувременно да са настъпили про-
мени, които не са отразени в настоящото издание на 
рейтинговата система. Възможни са отделни случаи, 
при които в споменати в системата специалности и 
професионални направления на конкретно висше 
училище да не се предвижда прием на нови студен-
ти и/или понастоящем да не се обучават студенти. 
Възможни са и случаи, при които да има прием на 
студенти в специалности и професионални направ-
ления, които не са включени в изданието. 

Продължава на 32-а стр.

Ограничения при използване на данните в изданието
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Висше транспортно училище 
“Тодор Каблешков”
Електроенергетика и
електрообзавеждане Б/М
Електроенергетика
и електрообзавеждане
(след пр. бак.) М
Електромобили М
Минно-геоложки университет 
“Св. Иван Рилски”
Автоматика, информационна
и управляваща техника Б/М
Електроенергетика и
електрообзавеждане Б/М
Електроенергетика и
електрообзавеждане
в мините М
Електроенергетика и
електрообзавеждане
с възобновяеми източници
на енергия М
Компютърно управление
на минното производство М
Автоматизация на
сондирането, добива
и транспорта на нефт и газ М
Национален военен
университет “Васил Левски”
- Велико Търново
Автоматика, информационна
и управляваща техника Б/М
Електроника Б/М
Авионика Б
Автоматика, информационна и 
управляваща техника (след ОКС 
“специалист”) Б
Русенски университет
“Ангел Кънчев”
Автоматика, информационна
и управляваща техника Б/М
Електроенергетика и
електрообзавеждане Б/М
Електроника Б/М
Електроинженерство Б
Компютърно управление
и автоматизация  Б
Възобновяеми енергийни
източници и технологии М
Автоматика и компютърни
системи за автоматизация М
Автоматика и мехатроника Б
Енергийна ефективност М
Технически университет - Варна
Автоматика, информационна
и управляваща техника ПБ/Б/М
Електроника ПБ/Б/М
Автоматика, информационни и 

управляващи
компютърни системи ПБ/Б
Електротехника Б/М
Роботика и мехатроника Б
Възобновяеми енергийни 
източници Б
АИУТ - SIEMENS PLC -
технологии за управление М
Автоматика, информационна
и управляваща техника
(след проф. бак.) М
Електроника (след проф. бак.) М
Електроника
(Електронни системи за
нови енергийни източници) М
Електротехника
(Възобновяеми
енергийни източници) М
Електроника
(5 сем. за зав. други спец.) М
Автоматика, информационна
и управляваща техника
- системи за автоматизация
на сгради М
Електротехника (Възобновяеми 
енергийни източници) - 4 с. М
Автоматика, информационни 
и управляващи компютърни 
системи - SIEMENS PLC
технологии за управление М
Автоматика, информационни 
и управляващи компютърни 
системи - Siemens PLC
технологии за управление
(след ОКС проф.бакалавър) М
Автоматика, информационни
и управляващи компютърни
ситеми - системи за
автоматизация на сгради М
Технически университет - 
Габрово
Електротехника ПБ
Автоматика, информационна
и управляваща техника Б/М
Електроенергетика и
електрообзавеждане Б/М
Електроника Б/М
Възобновяеми енергийни
източници и енергийна
ефективност Б
Автомобилна електроника М
Оптоелектроника и
лазерна техника М
Електроснабдяване
и електрообзавеждане Б

СПЕЦИАЛНОСТИ

Електротехника,
електроника и
информатика 

Това е едно от 
професионалните 
направления, оси-
гуряващи относи-
телно висока доба-

вена стойност. Средният успех на студентите 
от дипломата за завършено средно образо-
вание е относително нисък и с изключение 
на Техническия университет в София  в нито 
едно друго висше училище от това направле-
ние не надхвърля 5,00. В същото време сред-
ният осигурителен доход на завършилите се 
нарежда сред 10-те най-високи в страната.

ПРОДЪЛЖАВА НА 30-а СТР.
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Европейски политехнически 
университет
Зелена енергетика Б
пловдивски университет
“паисий Хилендарски”
Електроенергетика и
електрообзавеждане ПБ
Технически университет - Варна
Топлотехника Б/М
Електроенергетика и
електрообзавеждане Б/М
Топлотехника (за завършили
други специалности) М
Електроенергетика Б/М
Електроенергетика
(4 сем. за завършили др. спец.) М
Електроенергетика
(5 сем. за завършили др.спец.) М
Електроснабдяване и
електрообзавеждане
на промишлеността М
Електроснабдяване и
електрообзавеждане
на промишлеността
(4 сем. за завършили др. спец.) М
Електроснабдяване и
електрообзавеждане на кораба М
Електроснабдяване и
електрообзавеждане на кораба
(4 сем. за завършили др.спец.) М
Електроснабдяване и
електрообзавеждане
на кораба (5 сем.) М

Електроенергетика
(Електроенергиен мениджмънт) М
Електроенергетика
(Производство на електрическа 
енергия от възобновяеми
енергийни източници) М
Електроенергетика
(6 сем. за зав. др. спец.) М
Електроснабдяване
и електрообзавеждане на
промишлеността (5 сем.) М
Технически университет - 
София
Топло и ядрена
енергетика ПБ/Б/М
Промишлена топлоенергетика ПБ
Топлотехника Б/М
Топлоенергетика и ядрена 
енергетика Б
Топлоенергетика М
Ядрена енергетика М
Газово инженерство
и мениджмънт М
Електроенергетика
и електрообзавеждане ПБ
Тракийски университет
Топло- и газоснабдяване Б
университет по хранителни 
технологии - пловдив
Топлотехника Б/М
Енергийна ефективност М
Хладилна и климатична техника М
Електроенергийна ефективност М

СПЕЦИАЛНОСТИ - от 29-а стр.
Технически университет - София
Автоматика, информационна
и управляваща техника ПБ/Б
Електротехника ПБ/Б/М
Електроенергетика -
производство и разпределение ПБ
Автоматика и
информационни технологии Б
Електроенергетика и
електрообзавеждане Б
Електроника Б/М
Електронно инженерство
(на английски език) Б
Електротехника
(на английски език) Б
Автоматика, информационна
и управляваща техника М
Електроенергетика и
електрообзавеждане М
Оптоелектронна
и лазерна техника М
Електрическа енергия
от възобновяеми
енергийни  източници М
Електротехника, електроника и 

автоматика
(на френски език) М
Тракийски университет
Автоматика, информационна
и управляваща техника Б
Електротехника Б
университет “проф.
д-р Асен Златаров” - Бургас
Електроника ПБ/Б
Електротехника ПБ
Електроника (след проф. бак.) М
университет по хранителни 
технологии - пловдив
Автоматика, информационн
 и управляваща техника Б/М
Химикотехнологичен
и металургичен университет 
- София
Автоматика и
информационни технологии Б/М
Информационни технологии М
Управление на качеството М
Югозападен университет
“Неофит Рилски”
Електроника ПБ

СПЕЦИАЛНОСТИ
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Аграрен университет 
- пловдив
Зооинженерство Б
Животновъдство Б
Селекция и репродукция 
на животните М
Управление на системите 
за производство на безопасни 
и качествени храни М
Тракийски университет
Рибовъдство и аквакултура Б
Зооинженерство Б
Птицевъдство М
Животновъдство Б
Коневъдство М
Хранене на животни
и технология на
комбинирани фуражи М
Репродуктивни биотехнологии 

в животновъдството М
Комбинирани фуражи 
и хранене М
Технология на мляко 
и млечни продукти М
Технология на месо 
и месни продукти М
Конен спорт М
Аквакултура М
Специални отрасли М
Свиневъдство М
Говедовъдство и 
биволовъдство М
Овцевъдство и козевъдство М
Управление на системите 
за безопасност и 
качество на храните М
Хранене на 
селскостопанските животни М

Само две ви-
сши училища 

предлагат обучение по специалности в това 
направление. Данните показват, че то попа-
да сред трите, в които се влиза с най-нисък 
успех от средно образование. Заетостта, 
осигурителният доход и приложението на 
придобитото висше образование сред за-
вършилите през последните 5 г. са под сред-
ните нива за страната. 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Животновъдство

Продължение от 26-а стр.
При определяне на броя на студентите в дадено 

професионално направление информационната 
система на образованието включва и презаписани-
те студенти, студентите, възстановили студентските 
си права, и студентите по студентска мобилност, 
както и дипломантите в срок и дипломантите, отчи-
слени с право на защита. 

За целите на рейтинговата система, както и на 
настоящото издание, данните за цитируемостта 
на висшите училища са набрани от международ-
ните бази данни Scopus www.scopus.com и Web of 
Knowledge (www.webofknowledge.com) към ноем-
ври 2013 г. Проучвания в други продукти на и Web 
of Knowledge като ScienceDirect, SciVerse, InCites и 
т.н., както и в други бази данни, могат да предоста-
вят различни резултати, но те не са били ползвани 
при подготовката на изданието. 

На всяка научна област в базата данни Scopus съот-
ветстват едно или няколко професионални направле-
ния, застъпени в българското висше образование. 

За целите на рейтинговата система всяко профе-
сионално направление в българското висше обра-
зование е съотнесено към една или няколко научни 
области от базата данни Web of Knowledge. 

Разпределението на професионалните направ-
ления от българското висше образование по науч-
ни области и в Scopus и в Web of knowledge е на-

правено на базата на експертна оценка единствено 
за нуждите на рейтинговата система и са възможни 
други интерпретации освен тази, използвана в на-
стоящото издание.

Индексът на цитируемост за дадено професио-
нално направление и броят на публикациите в него 
се пресмятат на база на сумарните публикации в 
научната област или научните области, към които 
то е съотнесено.

Настоящата публикация се основава на инфор-
мация, публикувана в интернет базираната плат-
форма Рейтингова система на висшите училища в 
България (http://rsvu.mon.bg). Данните в тази систе-
ма периодично се обновяват и това може да доведе 
до размествания в класациите. Публикуваните тук 
данни отразяват стандартизираните класации Ком-
плексна оценка и съответно „Комплексна оценка 
(Изкуства)“ и са актуални към месец януари 2014 го-
дина. За най-актуална информация посетете интер-
нет портала на Рейтинговата система на висшите 
училища в България (http://rsvu.mon.bg).

Публикуваните класации на висшите училища в 
рамките на това издание, както и останалата инфор-
мация, включена в него, не представляват препоръ-
ка за избор на конкретно висше училище.

Възможни са и други ограничения, за които до-
пълнителна информация може да се намери на 
http://rsvu.mon.bg

Ограничения при използване...
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Медицински
университет
- плевен
Медицински лаборант ПБ
Рентгенов лаборант ПБ
Помощник-фармацевт ПБ
Aкушерка Б
Медицинска сестра Б
Медицинска
рехабилитация
и ерготерапия Б
Медицински
университе
 - пловдив
Медицински лаборант ПБ
Рентгенов лаборант ПБ
Рехабилитатор ПБ
Зъботехник ПБ
Помощник фармацевт ПБ
Инспектор по обществено 
здраве ПБ
Акушерка Б
Медицинска сестра Б
Санитарен инспектор ПБ
Медицински
университет
- София
Медицински лаборант ПБ
Рентгенов лаборант ПБ
Рехабилитатор ПБ
Масажист
(с увредено зрение) ПБ
Зъботехник ПБ
Помощник фармацевт ПБ
Инспектор по
обществено здраве ПБ
Медицинска козметика ПБ
Медико-социални грижи ПБ
ПН - Здравни грижи
(за неразпределени 
о специалности студенти) Б
Акушерка Б
Медицинска сестра Б

Здравен мениджмънт Б/М
Здравни грижи Б/М
Санитарен инспектор ПБ
Социален работник ПБ
Медицински университет
“проф. д-р параскев Стоянов” 
- Варна
Медицински лаборант ПБ
Рентгенов лаборант ПБ
Рехабилитатор ПБ
Зъботехник ПБ
Помощник-фармацевт ПБ
Инспектор по
обществено здраве ПБ
Медицинска козметика ПБ
Акушерка Б/ПБ
Медицинска сестра Б
Медицинска сестра ПБ
ПН-здравни грижи
(за неразпределени по
специалности студенти) Б
Русенски
университет
“Ангел Кънчев”
Акушерка Б
Медицинска сестра Б 
Софийски
университет 
“Св. Климент Охридски”
Медицинска сестра Б
Тракийски университет
Медицински лаборант ПБ
Рехабилитатор ПБ
Акушерка Б
Медицинска сестра Б
университет
“професор 
д-р Асен Златаров”
- Бургас
Рехабилитатор ПБ
Помощник-фармацевт ПБ
Медицинска сестра Б
Здравен мениджмънт М

СПЕЦИАЛНОСТИ

Завършилите това 
професионално на-

правление са търсени специалисти на пазара 
на труда. Безработицата сред тях е минимал-
на,  а по степен на приложение на придоби-
тото висше образование направлението се 
нарежда сред 5-те най-добри в страната. 

Здравни грижи
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Академия за музикално,
танцово и
изобразително изкуство
Сценография Б
Църковна живопис Б/М
Графичен дизайн и фотография Б
Дизайн на облеклото Б
Фотография М
Скулптура М
Графика М
Графичен дизайн М
Костюм и мода М
Мултимедия и
виртуална реалност М
Живопис М
Варненски свободен
университет
“Черноризец Храбър”
Пространствен дизайн Б
Графичен дизайн Б/М
Моден дизайн Б
Интериорен дизайн Б
Мода Б
Моден дизайн М
Текстил Б
Великотърновски университет 
“Св. св. Кирил и Методий”
Изящни изкуства - живопис Б/М
Изящни изкуства - стенопис Б/М
Изящни изкуства - скулптура Б/М
Изящни изкуства - графика Б/М
Църковни изкуства Б
Изящни изкуства -
графичен дизайн и
визуални комуникации Б/М
Църковни монументални 
изкуства М
Църковни изкуства - иконопис М
Изящни изкуства - анимация М
Изящни изкуства - рисуване М
Изящни изкуства - стенопис, 
реставрация и консервация М
Изящни изкуства Б/М
Изящни изкуства - плакат Б
Иконография Б/М
Църковни изкуства -
дърворезба М
Църковни изкуства.
Църковни кавалетни изкуства М
Църковни изкуства. Църковни 
монументални изкуства М
Национална  художествена 
академия
Сценография Б/М
Живопис Б/М
Стенопис Б/М
Скулптура Б/М
Графика Б/М

Книга и печатна графика Б/М
Плакат и визуална
комуникация Б/М
Резба Б/М
Керамика Б/М
Текстил Б/М
Метал Б/М
Индустриален дизайн Б/М
Порцелан и стъкло Б/М
Дизайн на детската среда Б/М
Мода Б/М
Изящни изкуства - живопис Б
Изящни изкуства - скулптура Б
Изящни изкуства - графика Б
Промишлени изкуства - 
промишлен дизайн Б
Рекламен дизайн Б/М
Изкуствознание Б/М
Текстил - изкуство и дизайн Б/М
Дизайн на порцелан и стъкло Б/М
Фотография М
Изкуствознание М
Реставрация М
Дигитални изкуства М
Теория и практика на 
художественото образование М
Изящни изкуства - книга
и печатна графика Б
Изящни изкуства - плакат Б
Изящни изкуства - стенопис Б
Консервация и реставрация М
Приложни изкуства - керамика Б
Приложни изкуства - метал Б
Приложни изкуства - резба Б
Приложни изкуства -
сценография Б
Приложни изкуства - текстил Б
Промишлени изкуства -
дизайн на детската среда Б
Промишлени изкуства -
порцелан и стъкло Б
Промишлени изкуства -
пространствено оформление Б
Промишлени изкуства (Мода) Б
Нов български университет
Мода Б
Моден дизайн Б/М
Пластични изкуства Б
Пластични изкуства
и архитектура Б
Интериорен дизайн Б
Дизайн на визуалните
комуникации М
Изобразително изкуство М
Югозападен университет
“Неофит Рилски”
Промишлени изкуства - мода Б
Промишлени изкуства - мода М

СПЕЦИАЛНОСТИ

Изобразително
изкуство

За оценката на висшите училища в това направление се използ-
ва модифицирана система от индикатори, от която са изключени 
тези, измерващи научните публикации. Това е направено пора-
ди обстоятелството, че мисията на висшите училища в сферата 

на изкуствата е по-различна и за тях художествено-творческата дейност е еквивалент на 
това, което за традиционния тип висши училища е науката. Данните за реализация в това 

направление трябва да се тълкуват с необхо-
димата доза предпазливост поради специ-
фиките на творческата дейност в сферата на 
изкуствата и различните форми на професи-
онална и творческа изява на завършилите, 
които невинаги могат да бъдат обхванати от 
статистиката. 
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Аграрен университет - пловдив
Аграрна икономика Б
Икономика на туризма М
Счетоводство и контрол М
Държавни и общински финанси М
Европейски експерт по 
земеделие и селски райони М
Управление на туризма М
Бизнес администрация М
Регионално развитие и 
местно самоуправление М
Агробизнес М
Развитие на селските райони М
Устойчиво аграрно развитие М
Американски
университет в България
Икономика Б
Бургаски свободен университет
Маркетинг Б/М
Счетоводство и контрол Б/М
Финанси Б/М
Банков мениджмънт М
Маркетинг и управление 
на туристическия бизнес М
Бизнес администрация
(стопанско управление) Б
Варненски свободен университет 
“Черноризец Храбър”
Икономика Б
Международни 
икономически отношения Б/М
Счетоводство и контрол Б/М
Международен маркетинг Б/М
Бизнес икономика Б
Финанси и счетоводство Б/М
Маркетинг М
Финанси М
Счетоводство и контрол 
(за бакалаври от други 
специалности) М
Великотърновски университет 
“Св. св. Кирил и Методий”

Маркетинг Б/М
Международни 
икономически отношения Б
Счетоводство и контрол Б/М
Финанси Б/М
Икономика на туризма М
Финансово-счетоводен 
мениджмънт М
Международни 
икономически отношения. 
Международен бизнес М
Международни 
икономически отношения. 
Международна икономика М
Финанси. Банково дело М
Финанси. 
Финанси на предприятието М
Счетоводство и контрол.
Счетоводство и одит на 
нефинансовите предприятия М
Счетоводство и контрол. 
Счетоводство на 
предприятието М
Бизнес администрация М
Застрахователно счетоводство М
Счетоводство и контрол.
Застрахователно счетоводство М
Висше транспортно училище 
“Тодор Каблешков”
Икономика на транспорта Б/М
Икономика на 
транспортната фирма М
Икономика на малките 
и средните предприятия М
Висше училище международен 
колеж - Албена, Добрич
Маркетинг и мениджмънт ПБ
Международен бизнес 
и мениджмънт ПБ
Бизнес информационни
системи ПБ

е най-масовото професио-
нално направление в бъл-

гарското висше образование. Обучение по спе-
циалности в това направление се предлагат във 
всяко второ висше училище, а броят на студен-
тите е около 60 000. В направлението се наблю-
дават съществени различия в средните нива на 
осигурителния доход, безработицата и прило-
жението на придобитото висше образование 
сред завършилите различните висши училища 
в него през последните 5 г. при анализа на да-
нните на водещите три университета в направ-
лението трябва да се има предвид, че докато 
в Американския университет и в Софийския 
университет в това направление са обучават 
едва по неколкостотин студенти, то в уНСС учат 
над 15 000 студенти в 40 специалности за обу-
чение на бакалаври и други над 50 за обучение 
на магистри. Тази разлика в броя обучаеми и в 
различния обем застъпени специалности до из-
вестна степен може да обясни и наблюдаваните 
различия в реализацията сред завършилите. 
уНСС продължава да бъде най-разпознаваемо-
то висше училище за подготовка на кадри по 
това направление. 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Икономика

ПРОДЪЛЖАВА НА 42-а СТР.
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Висше училище по агробизнес 
и развитие на регионите
Аграрна икономика Б
Икономика на туризма Б
Икономика и управление 
на агробизнеса М
Счетоводство и одит М
Финанси и банково дело М
Икономика и
управление на туризма М
Маркетинг и реклама М
Аграрен бизнес Б
Аграрна икономика ПБ
Икономика на туризма ПБ
Висше училище 
по застраховане и финанси
Застраховане и осигуряване Б/М
Счетоводство и контрол Б/М
Финанси Б/М
Финансов мениджмънт и 
маркетинг на английски език Б/М
Финансов мениджмънт
и маркетинг Б/М
Счетоводство и финанси Б
Бизнес мениджмънт Б
Корпоративен контрол и 
икономически анализи М
Счетоводство и 
управленски анализи М
Пенсионно и здравно осигуряване М
Маркетинг реклама и връзки 
с обществеността - Шефилд М
Бизнес мениджмънт и 
технологии - Шефилд М
Застрахователно дело М
Предприемачество и финанси М
Банково дело и финанси М
Банково дело М
Корпоративна социална отговорност 
(финансов мениджмънт) М
Одит и риск мениджмънт М
Финанси (журналистика и 
продуцентство) М
Финанси
(лидерство и мениджмънт) М
Маркетинг Б
Международна икономика
и финанси Б
Съвместна програма с Мериленд Б 
 Съвместна програма с Шефилд Б
Финансов мениджмънт М
Европейски колеж по 
икономика и управление
Корпоративна икономика ПБ
Маркетинг ПБ
Счетоводство и контрол ПБ
Корпоративни финанси ПБ
Икономически университет - Варна
Аграрна икономика Б 
Икономика на индустрията Б
Икономика на търговията Б
Маркетинг Б
Международни 
икономически отношения Б
Статистика и иконометрия Б
Стопанска логистика Б
Счетоводство и контрол Б/М
Финанси Б
Стокознание Б
Икономика на строителство Б
Икономика на недвижимата
собственост Б/М
Аграрен бизнес Б/М
Бизнес икономика Б/М
Бизнес информационни системи Б/М
Международен бизнес - 
английски език Б
Индустриален бизнес Б
Логистика Б
Банков мениджмънт М
Икономика на строителство
(строително предприемачество) М
Публични финанси М
Корпоративни финанси М
Международен бизнес М
Международен бизнес и 

предприемачество М
Управление на продажбите М
Реклама и връзки с
обществеността М
Корпоративен
приложен маркетинг М
Прогнозиране на
финансови пазари М
Качество и експертиза на стоките М
Европейска икономическа
интеграция М
Търговски бизнес М
Бизнес консултиране М
Корпоративен бизнес
и управление М
Управление на продажбите 
и мърчандайзинг М
Корпоративен маркетинг М
Логистичен мениджмънт М
Реклама и медийни комуникации М
Е-бизнес М 
Индустриален бизнес
и администрация М
Корпоративен бизнес
и администрация М
Корпоративно развитие
и управление М
Регионалистика М
Търговско и
финансово посредничество М
Колеж по икономика и 
администрация - пловдив
Бизнес информатика ПБ
Икономика на туризма ПБ
Маркетинг ПБ
Счетоводство и контрол ПБ
Финанси ПБ
Колеж по мениджмънт, 
търговия и маркетинг - София
Маркетинг ПБ
Международно висше 
бизнес училище
Маркетинг Б/М
Международни 
икономически отношения Б
Счетоводство и контрол Б
Финанси М
Счетоводство и одит в 
нефинансовите предприятия М
Нов български университет
Икономика Б/М
Маркетинг Б
Счетоводство и контрол Б
Финанси Б/М
Икономика на транспорта М
Международен бизнес М
Търговски бизнес М
Управление в туризма М
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Макроикономика Б
Маркетинг Б
Международни 
икономически отношения Б
Финанси Б
Маркетинг 
(след проф. бакалавър) Б
Счетоводство М
Счетоводство и контрол М
Финансов мениджмънт М
Бизнес икономика М
Счетоводство и анализ М
Международна търговия М
Аграрна икономика Б
Икономика М
Управление на
международни проекти М
Русенски университет
 “Ангел Кънчев”
Икономика Б
Маркетинг Б/М
Международни 
икономически отношения Б
Корпоративен маркетинг М
Аграрна икономика Б/М
Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
Икономика Б
Финанси и банково дело М
Икономика на фирмата М
Макроикономика М
Актюерство и управление на риска М
Икономика и управление 
в енергетиката, инфраструктурата 
и комуналните услуги М
Икономика и управление 
на образованието, 
науката и иновациите М
Статистика и финансова 
иконометрия М
Икономика и управление на
аграрния сектор (5 семестър) М
Икономика и управление 
на сгради и съоръжения 
(5 семестър) М
Икономика и управление 
на логистиката и веригите 
за снабдяване (5 семестъра) М
Счетоводство и контрол 
(3 семестъра) М
Икономика и управление 
в енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги
(2 семестъра) М
Икономика и управление
в енергетиката, инфраструктурата
и  комуналните услуги
(4 семестъра) М
Приложна икономика (3 семестъра) М
Приложна икономика 5 семестъра) М
Статистика, иконометрия и 
актюерство (3 семестъра) М
Статистика, иконометрия и 
актюерство (5 семестъра) М
Енергийна икономика и мегиджмънт М
Икономика и управление в
енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги М
Икономика и управление на
логистиката и веригите за снабдяване 
(3 семестъра) М
Икономика и управление на сгради
и съоръжения (3 семестъра) М
Финансов мениджмънт на френски
и английски език М
Стопанска академия 
“Димитър Апостолов Ценов” - 
Свищов
Аграрна икономика ПБ/Б/М
Застраховане и социално 
дело ПБ/Б/М
Икономика на търговията ПБ/Б/М
Счетоводство и контрол ПБ/Б/М
Финанси ПБ/Б/М
Бизнес информатика Б/М
Икономика на индустрията Б/М
Икономика на кооперациите Б
Икономика на туризма Б
Маркетинг Б/М
Международни 
икономически отношения Б/М
Прогнозиране и планиране Б/М
Статистика и иконометрия Б/М
Стопански и финансов контрол Б/М
Приложна макроикономика Б
Erasmus Б
Индустриална 
бизнес икономика Б/М
Стратегическо и 
бизнес планиране Б/М
Застраховане и социално дело
(след професионален бакалавър) М
Счетоводство и контрол 
(след професионален бакалавър) М
Стопански и финансов контрол
(след професионален бакалавър) М
Международни 
икономически отношения 
след професионален бакалавър) М
Икономика на търговията 
(след професионален бакалавър) М
Финанси (след 
неикономически специалности) М
Застраховане и социално дело 
(след неикономически

специалности) М
Счетоводство и контрол (след
неикономически специалности) М
Международни икономически 
отношения (след
неикономически специалности) М
Икономика на индустрията (след 
неикономически специалности) М
Икономика на търговията (след
неикономически специалности) М
Финанси
(след  професионален бакалавър) М
Стопански и финансов контрол
(след неикономически 
специалности) М
Бизнес информатика
(след неикономически
с пециалности) М
Бизнес информатика 
(след професионален бакалавър) М
Аграрна икономика 
(след професионален бакалавър) М
Аграрна икономика ( след
неикономически  специалности) М
Индустриална бизнес икономика
(след неикономически 
специалности) М
Застраховане М
Икономическа педагогика Б
Маркетинг (след
неикономически специалности) М
Маркетинг (след
професионален бакалавър) М
Прогнозиране и планиране (след 
неикономически специалност) М 
Статистика и иконометрия (след
неикономически специалности) М
Технически университет - Габрово
Икономика на търговията Б
Маркетинг Б
Тракийски университет
Аграрна икономика Б
Бизнес икономика Б
Регионална икономика Б
Икономика на
алтернативния туризъм М
Икономика и управление
на агробизнеса М
Предприемачество и иновации М
Устойчиво регионално развитие М
Предприемачество и финансов 
мениджмънт на предприятието М
Планиране на 
регионалното развитие М
Финанси и банки М
Икономика и управление на бизнеса М
Икономически анализи и
проекти за регионално развитие М
Регионално планиране и развитие М
Управление на
аграрното предприятие М 
университет “проф.
д-р Асен Златаров” - Бургас
Маркетинг Б/М
Маркетинг (след 
неикономически специалности) М
Маркетинг (след
рофесионален бакалавър) М
университет за национално и 
световно стопанство - София
Бизнес информатика Б/М
Застраховане и социално дело Б/М
Икономика Б/М
Икономика и
организация на труда Б/М
Икономика на индустрията Б/М
Икономика на кооперациите Б/М
Икономика на отбраната 
и сигурността Б/М
Икономика на съобщенията Б/М
Икономика на транспорта Б/М
Икономика на туризма Б/М
Икономика на търговията Б/М
Макроикономика Б/М
Маркетинг Б/М
Международни 
икономически отношения Б/М
Прогнозиране и планиране Б/М
Статистика и иконометрия Б/М
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Стопанска логистика Б/М
Счетоводство Б/М
Счетоводство и контрол Б/М/ПБ
Финанси Б/М
Финансов контрол Б/М
Икономика на недвижимата
собственост Б/М
Икономическа социология Б
Аграрен бизнес Б/М
Бизнес икономика Б/М
Екоикономика Б/М
Икономика с преподаване 
на английски език Б
Предприемачество Б
Международни икономически
отношения с преподаване 
на английски език Б
Направление “Обща икономика” Б
Поднаправление “Финанси, 
счетоводство и контрол” Б
Поднаправление “Икономика 
с чуждоезиково обучение” Б
Поднаправление “Икономика с
преподаване на английски език” Б
Поднаправление “Икономика -
дистанционно обучение” Б
Интелектуална собственост Б/М
Политическа икономия Б
Финанси, счетоводство и контрол
с преподаване на английски език Б
Икономика на човешките ресурси Б
Бизнес информатика с 
преп. на английски Б
Приложна информатика, 
комуникации и иконометрия Б
Аграрна икономика Б/М
Икономика на 
интелектуалната собственост Б/М
Международен туризъм М
Финансов мениджмънт М
Публични финанси М
Международен бизнес М
Международни финанси М
Управление на 
международни проекти М
Европейски бизнес и финанси М
Икономика на 
човешките ресурси със 
специализация “Управление 
на човешките ресурси” М
Финансов контрол със 
специализация “Одитинг” М
Икономика на отбраната и
сигурността със специализация 
“Корпоративна сигурност” М
Международни икономически отно-
шения със специализация “Управле-
ние на международни проекти” М
Икономика и организация 
на труда със специализация 
“Управление на човешките ресурси” М
Застраховане и социално дело със 
специализация “Застраховане” М
Икономика - Стопански колеж М
Международна търговия и развитие М
Икономика на човешките ресурси М
Бизнес информатика със 
специализация “Информационни 
технологии за бизнес анализи” М
Международен бизнес - 
български език М
Международен бизнес - 
английски език М
Енергиен бизнес М
Бизнес анализи и проекти М
Международни икономически
отношения със специализация
“Международна търговия и 
развитие” М
Международни икономически 
отношения със специализация 
“Международен бизнес - 
 български език” М
Международни икономически 
отношения със специализация 
“Международен бизнес - 
английски език” М
Международни икономически
отношения със специализация

“Международни финанси” М
Маркетинг със специализация
“Рекламен мениджмънт” М
Финанси със специализация
“Публични финанси” М
Международни икономически
отношения със специализация
“Международен мениджмънт” М
Стопанска логистика със 
специализация “Управление 
на веригата за доставки М
Икономическа социология 
със спец. “Социология на 
бизнеса и управлението” М
Икономика на недвижимата
собственост със специализация
“Мениджмънт на недвижимата
собственост”
(Пропърти мениджмънт) М
Бизнес информатика
със специализация
“Бизнес интелигентни системи” М
Европейска интеграция М
Икономика и управление
на кооперациите М
Икономика на масмедиите Б/М
Икономика на недвижимата
собственост със
специализация “Мениджмънт
на недвижимата собственост” М
Икономика на
осигурителните системи М
Икономика на отбраната
и сигурността със
специализация
“Конфликтология и сигурност” М
Икономика на
социално-културната сфера Б
Икономика със специализация
икономическа психология
и икономическа педагогика Б/М
Икономика със специализация
икономическа социология Б/М
Икономическа информатика Б/М
Икономическа педагогика Б
Икономическа психология Б
Икономическа социология М
Корпоративна сигурност М
Прогнозиране и планиране
със специализация
“Корпоративни системи и програми” М
Социално и застрахователно дело Б
Счетоводство и контрол
със специализация “Счетоводство” М
Счетоводство и
контрол със специализация
“Финансов контрол” М
Транспортен бизнес М
Фамилно предприемачество М
Финанси със специализация
“Европейска парична интеграция” М
Финансов контрол
със специализация
“Данъчен контрол” М
университет по хранителни
технологии - пловдив
Икономика на
хранителната индустрия Б/М
Икономика на туристическата 
индустрия Б/М
Корпоративен бизнес и 
предприемачество М
Икономика на индустрията Б/М
Шуменски университет 
“Епископ Константин 
преславски”
Икономика Б/М
Югозападен университет 
“Неофит Рилски”
ПН - Икономика за неразпределени
по специалности студенти) Б
Икономика на 
социално-културната сфера Б/М
Маркетинг Б/М
Международни
икономически отношения Б/М
Счетоводство и контрол Б
Финанси Б/М
Социоикономика М

С р е д н и я т 
о с и г у р и т е -
лен доход на 

завършилите това професионално направ-
ление е сред двата най-високи в страната, 
а по степен на приложение на придобитото 
висше образование направлението се на-
режда сред 11-те най-добри. В направлени-
ето обаче се наблюдават съществени разли-
чия в средните нива на доходи и заетост сред 
завършилите различните висши училища 
в него. Доходите на завършилите висшите 
училища в челото на класацията са между 2 
до 3 пъти по-високи от тези на завършилите 
висши училища в края на класацията. 

Информатика и 
компютърни науки
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Американски университет
в България
Компютърни науки Б
Информационни системи Б
Бургаски свободен университет
Информатика и 
компютърни науки Б
Софтуерно инженерство М
Логистични информационни
технологии и агентиране М
Мултимедийни технологии М
Бизнес информационни 
технологии М
Информатика Б/М
Варненски свободен 
университет 
“Черноризец Храбър”
Информатика Б/М
Информатика (за бакалаври 
от други специалности) М
Уебдизайн М
Бизнес информатика М
Великотърновски университет
“Св. св. Кирил и Методий”
Информатика Б
Компютърни науки Б
Информатика. 
Защита на информацията М
Информатика. 
Информационни системи М
Информатика. 
Компютърна мултимедия М
Информатика. 
Корпоративни мрежови среди М
Информационни 
технологии в съдебната 
и изпълнителна власт М
Компютърни науки. 
Приложни компютърни науки М
Информатика. Мултимедийни 
системи и технологии 
в образованието М
Компютърни и информационни 
технологии М
Европейски политехнически
университет
Информатика Б
Софтуерни технологии М
Икономически университет - 
Варна
Информатика Б/М
Приложна информатика М
Нов български университет
Информатика Б/М
Компютърни медийни 
технологии Б
Компютърни технологии - 
мултимедия, компютърна 
графика и анимация Б
Мрежови технологии Б
Компютърни 
информационни технологии М
Мултимедия, компютърна 
графика и анимация М
Софтуерни технологии в интернет М
пловдивски университет
“паисий Хилендарски”
Информатика Б
Бизнес информационни 
технологии Б
Софтуерни технологии М
Бизнес информатика 
с английски език М
Бизнес софтуерни технологии М
Русенски университет 
“Ангел Кънчев” 
Компютърни науки Б
Информатика и 
информационни 
технологии в бизнеса Б
Софтуерно инженерство М
Икономическа информатика Б
Информатика Б/М

Информатика и 
информационни технологии Б
Информатика и информационни 
технологии в обучението М
Информационни технологии 
в издателската дейност М
Математическо моделиране 
в инженерството М
Приложение на информационните 
технологии в учебния процес М
Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”
Информатика Б/М
Компютърни науки Б
Софтуерно инженерство Б
Информационни системи Б
Изкуствен интелект М
Информационни системи М
Логика и алгоритми М
Разпределени системи 
и мобилни технологии М
Софтуерни технологии М
Защита на информацията 
в компютърните системи 
и мрежи М 
Компютърна графика М
Мехатроника и роботика М
Технологично 
предприемачество и иновации в 
информационните технологии М
Информационно-технологични 
услуги М
Електронен бизнес 
и електронно управление М
Математическо 
моделиране в икономиката 
(3 семестъра) М
Био- и медицинска информатика М
Дискретни и алгебрични структури М
Електронен бизнес М
Изчислителна информатика М
Нанооптоелектроника 
и информационни технологии  М
университет по 
библиотекознание 
и информационни технологии
Компютърни науки Б
Информационни технологии 
в съдебната администрация Б
Информационни технологии Б/М
Информационно брокерство Б
Информационно брокерство 
(след проф. бакалавър) Б
Информационни технологии 
(след ОКС проф. бакалавър) Б
Информационни технологии и 
информационно брокерство М
Електронен бизнес 
и електронно управление М
Технологично 
предприемачество и иновации в 
информационните технологии М
Информационни технологии 
в медийния бизнес М
университет по хранителни 
технологии - пловдив
Бизнес информационни 
технологии М
Шуменски университет 
“Епископ Константин 
преславски”
Информатика и 
информационни технологии ПБ
Информатика 
(Компютърна информатика) Б
Информатика (Компютърни
информационни технологии) Б
Информатика 
(Икономическа информатика) Б
Информатика М
Югозападен университет
“Неофит Рилски”
Информатика Б/М

СПЕЦИАЛНОСТИ
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Американски университет 
в България
История и цивилизации Б
История Б
Великотърновски 
университет 
“Св. св. Кирил и Методий”
Археология Б/М
История Б/М
История и съвременност 
на Европейския съюз 
(Европейска интеграция) М
История и теория на 
държавното управление М
История и съвременност на 
Европейския съюз М
Краезнание и културна политика М
Културно-историческо 
наследство в България и Русия М
Обща история. Балканите в 
международните отношения 
(XIX-XX век) М
Обща история. Нова и 
съвременна история на Европа М
Русия и Югоизточна Европа 
(XVII-XXI век) М
Европейска цивилизация. Антично 
и средновековно наследство М
Исторически извори, 
документи и архиви М
История на дипломацията М
История. Българска история М
Културно-историческо 
наследство (Културен туризъм) М
Византинистика М
Етнология М
Нов български университет
Археология Б
История Б/М
Египтология Б
Археологически изследвания М
Древният Египет в 
Класическата епоха М
Тракия и културата 
на Древния свят М
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Археология Б
История М
История Б
Архивистика и 
документалистика М
История и цивилизации 
на стария и новия свят М
Институции и държавни традиции М
Археологическо наследство 
и културен мениджмънт М
Архивистика и документалистика. 
Защита на информацията М
Българската история в балкански 
и европейски контекст М
Сигурност в публичния и 
частния сектор. Институции 
и държавни традиции М
Национална и регионална 
сигурност. Общество, 
институции и традиции М 
Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”
Археология Б/М
История Б
Минало и съвремие 
на Югоизточна Европа Б
Архивистика и документалистика Б
Aрхеология М
Aрхеология М
Археометрия (2 семестъра) М
Българско средновековие 
и възраждане VІІ-XІX М

Евразия, Русия и 
Източна Европа М
Европейски югоизток М
Средновековно 
общество-идеология и култура М
Европейски Югоизток М
Средновековно общество -
идеология и култура М
История на Евразия, 
Русия и Източна Европа М
Възраждане и памет М
Образованието по история 
в средното училище М
Музеология М
Гражданско образование 
чрез обучението по история
 и цивилизация М
Европейски югоизток 
(3 семестъра) М
Модерна България: 
държава и общество 
(края на XIX - нач. на XXI век) М
Историко-етнически модели 
на националната сигурност М
Кризи, конфликти и д
ипломация в световната 
политика XVI-XXІ век М
Средиземноморски 
култури и цивилизации 
през Античността и
 Средновековието М
История и съвременно 
развитие на страните от Източна 
Азия (Япония, Китай, Корея) М
Образованието по 
история в средното училище 
(5 семестъра) М
Защита на документални 
и архивни ресурси М
Защита на документални 
и архивни ресурси
(4 семестъра) М
Защита на документални 
и архивни ресурси 
(неспециалисти) М
Американистика и 
трансатлантически отношения М
Антична история и култура М
Антична история и тракология 
(3 семестъра) М
Антична история и тракология 
(5 семестъра) М
Археометрия М
Балканите и Русия 
(история, култура, политика) М
Балканите и Русия (история, 
култура, политика) - 
неспециалисти М
Балканите между две цивилизации: 
християнство и ислям М
Документален и архивен 
мениджмънт (2 семестъра) М
Документален и архивен 
мениджмънт (4 семестъра) М
Кризи, конфликти и дипломация в 
световната политика (XVII-XX век) М
Медии и историческа памет М
Нова и съвременна 
българска история М
Образованието по история в 
средното училище (3 семестъра) М
Шуменски университет 
“Епископ Константин
 преславски”
Археология Б/М
История Б/М
Югозападен университет 
“Неофит Рилски”
История Б/М

СПЕЦИАЛНОСТИИстория и
археология

Завършилите това тради-
ционно професионално 
направление са изправе-

ни пред сериозни предизвикателства при на-
мирането на реализация на пазара на труда. 
Осигурителният доход, заетостта и реализаци-
ята на позиция, за която се изисква висше об-
разование сред завършилите през последните 
5 г., са под средните за страната нива. 
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Бургаски свободен университет
Компютърни системи 
и технологии Б
Комуникации и електронизация 
за възобновяеми енергийни 
източници Б/М
Съдебни инженерно-технически 
експертизи М
Компютърни системи и технологии М
Комуникационна техника
и компютърни мрежи Б/М
Комуникационна техника
и технологии Б/М
Висше транспортно училище 
“Тодор Каблешков”
Комуникационна и 
осигурителна техника Б/М
Комуникационна и осигурителна 
техника (след пр. бак.) М
Европейски политехнически 
университет
Компютърни системи и технологии Б
Телекомуникации Б
Компютърни системи и технологии 

(Софтуерно инженерство) М
Колеж по 
телекомуникации и пощи
Телекомуникационни 
технологии ПБ
Телекомуникационна 
информатика ПБ
Безжични комуникации 
и разпръскване ПБ
Телекомуникационни мрежи ПБ
Комуникационна техника и 
технологии ПБ
Радиокомуникационни и 
информационни системи ПБ
Национален военен 
университет “Васил Левски” 
- Велико Търново
Компютърни системи 
и технологии Б/М
Комуникационна техника 
и технологии Б/М
Компютърни технологии 
за проектиране Б/М

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРОДЪЛЖАВА НА 50-а СТР.
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Американски университет 
в България
Математика Б
Нов български университет
Приложна математика М
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Математика Б
Приложна математика Б/М
Бизнес математика Б
Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”
Математика и
математическа физика  М
Технологии в обучението
по математика и информатика М
Уравнения на
математическата физика М
Математика Б
Приложна математика Б/М

Статистика Б
Логика и алгоритми М
Динамични системи и теория 
на числата (3 семестъра) М
Вероятности и статистика М
Математическо моделиране 
в икономиката М
Уравнения на математическата 
физика и приложения М
Изчислителна математика и 
математическо моделиране М
Оптимизация М 
Технически университет - 
София
Приложна математика Б/М
Шуменски университет 
“Епископ Константин 
преславски”
Математика Б/М
Стопанска математика Б

Нов български университет
Телекомуникации Б/М
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Комуникационна техника 
и технологии ПБ
Компютърни и 
комуникационни системи ПБ
Информационни и
комуникационни системи 
Компютърни технологии М 
Русенски университет 
“Ангел Кънчев”
Компютърни системи и
технологии Б/М
Телекомуникационни системи Б
Информационни и 
комуникационни технологии Б
Компютърни системи и мрежи М
Телекомуникационни мрежи М
Телекомуникационни системи М
Интернет и мултимедийни 
комуникации М
Компютърни технологии М
Комуникационна техника 
и технологии Б/М
Технически университет - Варна
Компютърни системи 
и технологии Б
Комуникационна техника 
и технологии Б/М
Софтуерни и интернет технологии Б
Компютърни системи и 
технологии (Компютърни 
системи и мрежи) М
Компютърни системи и 
технологии (Компютърни 

мрежи и комуникации) М
Компютърни системи 
и технологии (Microsoft 
информационни технологии) М
Компютърни системи и технологии 
(Microsoft информационни
технологии) - 5 сем. М
Компютърни системи и технологии 
(Софтуерно инженерство) М
Компютърни системи и 
технологии (Софтуерно 
инженерство) - 5 сем. М
Компютърни системи и 
технологии (Програмни 
системи и технологии) М
Компютърни системи и 
технологии (Програмни 
системи и технологии) - 5 сем. М
Комуникационна техника 
и технологии 
(4 сем. за завършили др. спец.) М
Компютърни системи 
и технологии (Компютърни 
системи и мрежи) - 5сем. М
Компютърни системи 
и технологии (Компютърни 
технологии в бизнеса) М
Компютърни системи 
и технологии (Компютърни 
технологии в бизнеса) - 5сем. М
Компютърни системи 
и технологии (Компютърни 
мрежи и комуникации) - 5сем. М
Комуникационна техника 
и технологии
(5 сем. за завършили др. спец.) М
Радио- и телевизионна техника М

Съобщителна и осигурителна 
техника и системи М 
Компютърни системи и 
технологии (за зав. др. спец.) М
Компютърни системи 
и технологии М
Технически университет - Габрово
Компютърни системи 
и технологии ПБ/Б/М
Комуникационна техника 
и технологии Б/М
Мобилни и сателитни комуникации Б
Технически университет - София
Приложна компютърна 
и електронна техника ПБ
Приложна електронна 
и компютърна техника ПБ
Компютърни системи 
и технологии Б/М
Компютърни системи 
и технологии Б
Компютърни системи и 
технологии (на немски език) Б/М
Телекомуникации Б/М
Компютърни науки 
(английски език) Б/М
Телекомуникационно 
инженерство (английски език) Б
Информационни технологии в 
транспорта (английски език) Б
Компютърна бизнес 
информатика М
Компютърни технологии 
в нематериалната сфера М
Компютърни технологии 
и приложно програмиране М
Информационни технологии М
Компютърно проектиране и 
технологии в машиностроенето М

Информационни и 
комуникационни технологии 
(на френски език) М
Иновативни комуникационни 
технологии и  предприемачество М
Електронно управление 
(на английски език) М
Компютърни системи и технологии 
и информационни технологии М
ПН - Комуникационна и компютърна 
техника (за неразпределени по 
специалности студенти) Б
Комуникационна техника 
и технологии Б
университет
“проф. Д-р Асен Златаров” - Бургас
Компютърни системи 
и технологии ПБ/Б/М
университет по хранителни 
технологии - пловдив
Компютърни системи 
и технологии Б/М
Шуменски университет 
“Епископ Константин 
преславски”
Комуникационни и 
информационни системи Б/М
Радиолокационна техника 
и технологии Б/М
Сигналноохранителни системи 
и технологии Б/М
Радиокомуникационна техника 
и технологии Б/М
Югозападен университет 
“Неофит Рилски”
Комуникационна техника 
и технологии ПБ
Компютърни системи 
и технологии Б/М

СПЕЦИАЛНОСТИ - от 49-а стр.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Математика Направлението попада 
сред петте с най-висок 

среден осигурителен доход на завършилите в 
страната. Съществува обаче видима диферен-
циация между четирите висши училища, вклю-
чени в класацията. Софийският университет е 
безспорен лидер, следван от Техническия уни-
верситет – София, който също е на значителна 
дистанция пред следващите две висши учили-
ща в класацията. Завършилите двете висши 
училища извън столицата срещат трудности 
в реализацията - имат по-нисък осигурителен 
доход и почти двойно по-висока безработица в 
сравнение с лидерите в класацията. 
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Русенски университет 
“Ангел Кънчев”
Технология на материалите 
и материалознание Б
Материали на метална основа М
Материалознание и технологии Б
Заваряване М
Заваряване и нормативна база М
Технически университет 
- Габрово
Технология на материалите 
и материалознание Б/М
Технология на материалите 
и мениджмънт  Б
университет 
“проф. д-р Асен Златаров” 
- Бургас
Технология на материалите 
и материалознание Б/М

Химикотехнологичен 
и металургичен 
университет - София
Материалознание Б
Инженерни материали 
и материалознание Б
Материали и мениджмънт Б
Материали на метална основа М
Метрология М
Нанотехнологии и 
наноматериали М
Полимерни материали М
Полупроводникови материали М
Силикатни материали М
Материалознание
(с преподаване
на английски език) М
Технология на материалите 
и материалознание М

СПЕЦИАЛНОСТИ

В това професионално направление во-
дещ е Химикотехнологичният и мета-

лургичен университет в София, който се откроява с по-високите си постижения в сферата на 
научните си изследвания. В реализацията сред завършилите различните висши училища в 
направлението не се открояват съществени 
различия. Заетостта, безработицата, доходи-
те и реализацията на позиции, за които се из-
исква висше образование, сред завършили-
те направлението са под средните равнища 
за висшисти в страната.

Материали и материалознание
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Висше транспортно училище 
“Тодор Каблешков”
Инженерна логистика 
и строителна техника Б/М
Трансп ортна техника Б/М
Железопътна техника Б
Автомобилна техника Б/М
Автоматизирано проектиране 
в машиностроенето М
Транспортна техника 
(след пр.бак.) М
Автотехническа експертиза М
Минно-геоложки

университет 
“Св. Иван Рилски”
Високотехнологично 
машиностроително проектиране М
ПН - Машинно инженерство
(за неразпределени по
специалности студенти) Б
Механизация на мините Б/М
Механизация на мините и
компютърни приложения 
в машиностроенето Б/М

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРОДЪЛЖАВА НА 56-а СТР.

Две трети от завършили-
те това направление през 
последните 5 г. не се реа-

лизират на позиции, за които се изисква висше 
образование. Доходите и безработицата сред 
завършилите са под средните за специалисти 
с висше образование в страната. Технически-
ят университет – София, е ясно откроен лидер 
в направлението. С най-високи доходи и най-
ниска безработица сред завършилите обаче се 
откроява Минно-геоложкият университет.

Машинно
инженерство
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Медицински университет 
- плевен
Медицина М
Медицински университет 
- пловдив
Медицина М
Медицински университет 
- София
ПН - Медицина (за неразпределе-
ни по специалности студенти) Б
Медицинска рехабилитация, 
ерготерапия Б/М

Медицина М
Медицински университет  
“проф. д-р параскев Стоянов” 
- Варна
ПН - Медицина (за неразпределе-
ни по специалности студенти) Б
Медицина М
Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”
Медицина М
Тракийски университет
Медицина М

СПЕЦИАЛНОСТИ - от 55-а стр.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Медицина Медицината е едно от най-
добре представящите се 

професионални направления в българското 
висше образование. Висшите училища, ко-
ито предлагат обучение по медицина, имат 
високи изисквания към кандидат-студенти-
те на входа и осигуряват почти пълна реали-
зация след завършване. Във всички висши 
училища, участващи в класацията по това 
направление, средният успех на студентите 
от дипломата за завършено средно образо-
вание надхвърля отличен 5,50, безработи-
цата сред завършилите клони към нула, а 
процентът на онези от тях, които работят на 
позиция, отговаряща на придобитото обра-
зование, е сред най-високите в страната.

Механизация на минното 
производство Б
Механизация на добива 
и транспорта на 
минерални суровини М
Механизация на преработката 
на минерални суровини М
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Машиностроителна техника 
и технологии ПБ
Автомобилна техника ПБ
Русенски университет 
“Ангел Кънчев”
Високотехнологично
машиностроително проектиране М
Енергийна техника и технологии М
Енергийни машини и съоръжения М
Машиностроене М
Машиностроителна техника
и технологии Б/М 
Мениджмънт на качеството
и метрология Б
Мехатронни системи Б
Хидравлична и
пневматична техника М
Земеделска техника 
и технологии Б/М
Хидравлична 
и пневматична техника Б
Машинно инженерство Б
Мениджмънт и сервиз 
на техниката Б/М
Компютризирано  проектиране 
в машиностроенето 
и уредостроенето Б
Машиностроителни 
технологии и мениджмънт Б
Климатизация, хидравлика 
и газификация Б
Механотехника и мехатроника Б
Технологии за машини с ЦПУ М
Управление на качеството М
Топло- и газоснабдяване М
Автоматизирано проектиране 
на транспортна и 
машиностроителна техника М
Технически университет
- Варна
Технология на машиностроенето
и металорежещите машини М
Технология, машини и системи
за заваръчно производство М
Топлинна и масообменна техника 
(нахимическата промишленост) М
Машиносотроене (английски език) М
Земеделска техника 
и технологии ПБ
Машиностроителна техника 
и технологии Б/М
Компютризирани технологии 
в машиностроенето Б/М
Химическо машиностроене Б
Машиностроене и 
уредостроене М
Диагностика на машини 
и съоръжения М
Двигатели с вътрешно горене 
и автомобилна техника М
Технически университет - 
Габрово
Машиностроене и 
уредостроене ПБ/Б/М
Текстилна техника и 
технологии ПБ/Б/М
Машиностроене ПБ
Автомобилно машиностроене ПБ
Машиностроителна техника 
и технологии Б/М
Хидравлич на и 
пневматична техника Б/М
Прецизна техника и 
уредостроене Б/М
Мехатроника Б
Компютърни технологии 

в машиностроенето Б
Текстилна техника, дизайн 
и технологии Б
Хидравлична, пневматична 
и топлинна техника Б
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника Б
Дизайн, техника и 
технологии в текстила Б
Технически университет 
- София
Автоматизираща
и прецизна техника ПБ
ПН- Машинно инженерство
(за неразпределени по
специалности студенти) Б
Земеделска техника
и технологии  ПБ
Съвременни индустриални
технологии (на английски език)  Б
Топлотехника М
Текстилна техника 
и технологии ПБ/Б
Ремонт и експлоатация 
на автотранспортна техника ПБ
Машини и съоръжения в 
текстилната промишленост ПБ
Производство на текстил 
и облекло ПБ
Технологии, дизайн и мениджмънт 
на модната индустрия ПБ
Машиностроене и уредостроене ПБ
Машинно инженерство М
Машиностроене 
и уредостроене Б/М
Машиностроителна техника 
и технологии Б/М
Хидравлична и 
пневматична техника Б/М
Компютърно проектиране 
и технологии в 
машиностроенето Б
Мехатроника Б/М
Компютърни технологии 
в машиностроенето Б
Мехатронни системи 
(английски език) Б
Машиностроене 
(английски език) Б
Машиностроене Б
Индустриални технологии Б
Проектиране и технологии 
за облекло и текстил Б
Транспортна техника 
и технологии М
Проектиране и технологии 
за облекло и текстил М
Тракийски университет
Автотранспортна 
и земеделска техника Б
Дизайн, технологии и мениджмънт 
на модната индустрия Б
университет “проф.
д-р Асен Златаров” - Бургас
Машиностроене 
и уредостроене ПБ
университет по  хранителни 
технологии - пловдив
Машиностроене 
и уредостроене Б/М
Техника за хранителната и 
биотехнологичната индустрия Б
Хранително машиностроене Б/М
Опаковане и 
опаковъчна техника М
Машини и апарати 
за хранително-вкусовата 
промишленост М
Югозападен университет 
“Неофит Рилски”
Моделиране, 
технологии и мениджмънт 
в шевното производство ПБ
Текстилна техника 
и технологии ПБ
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Химикотехнологичен
и металургичен
университет - София
Металознание и  термично 
обработване на металите М
Металургия Б/М
Металургия с преподаване 
на английски език Б
Металургия и мениджмънт Б
Енергийна и екологична 
ефективност в 
металургията Б/М

Металолеене М
Металургични пещи 
и агрегати М
Металургия на 
цветните метали и сплави М
Металургия 
на черните метали М
Обработване на металите 
чрез пластична деформация М
Системи и устройства 
за опазване на околната 
среда в металургията М

СПЕЦИАЛНОСТИ

Металургия Обучение в това про-
фесионално направ-

ление предлага само едно висше училище 
в България и затова не е възможно да има 
класация. Обучението по специалности-
те в това направление осигурява висока 
добавена стойност. Средният успех на 
студентите от дипломата за завършено 
средно образование е относително ни-
сък (4.38), докато средният осигурителен 
доход на завършилите е сред десетте 
най-високи в страната. Безработицата 
сред завършилите е близо до средната 
за специалисти с висше образование, но 
реализацията на позиции, за които се из-
исква висше образование, е сред 5-те най-
ниски. Направлението се отличава с висок 
интензитет на научната дейност.
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Академия за музикално, танцово
и изобразително изкуство
Българска народна 
хореография Б/М
Балетно изкуство - 
балетна педагогика Б/М
Изпълнителско изкуство

(класически инструменти  
и класическо пеене) Б/М
Изпълнителско изкуство 
(народни инструменти 
и народно пеене) Б/М
Изпълнителско изкуство 
(поп и джаз) Б/М

Православна църковна музика 
(византийско църковно пеене) М
Православна църковна музика 
(дирижиране на църковен хор) М
Балетно изкуство - 
балетна режисура М
Тонрежисура М
Музикално-сценична 
режисура М

Медийно музикално 
редакторство М
Варненски свободен университет
“Черноризец Храбър”
Хореография Б
Българска народна
хореография М

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРОДЪЛЖАВА НА 60-а СТР.
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Академия на Министерството
на вътрешните работи
Противодействие на 
престъпността и опазване 
на обществения ред Б/М
Защита на националната с
игурност М
Стратегическо ръководство 
и управление на сигурността 
и обществения ред М
Варненски свободен университет 
“Черноризец Храбър”
Защита от аварии и бедствия Б
Право на Европейския съюз
и сигурност М
Управление на фирмената 
сигурност Б
Защита на националната 
сигурност Б/М
Противодействие на 
престъпността и опазване 
на обществения ред Б
Съдебни експертизи М
Международно право 
и сигурност М
Международно морско право 
и управление на риска М
Морско право и логистика 
на сигурността М
Военна академия 
“Георги Стойков Раковски”
Национална сигурност 
и отбрана М
Мениджмънт на сигурността 
и отбраната М
Логистика на сигурността 
и отбраната М
Комуникационни и информационни 
системи и технологии 
в сигурността и отбраната М

Защита на населението и 
критичната инфраструктура М
Публични комуникации 
в сигурността и отбраната М
Въздухоплаване и сигурност 
на въздушното пространство М
Национален военен университет 
“Васил Левски” - Велико Търново
Национална и регионална 
сигурност Б/М
Защита на населението от 
бедствия, аварии и катастрофи Б/М
Административна и 
информационна сигурност Б/М
Национална и регионална сигурност 
- управление на кризи М
Национална и регионална 
сигурност - защита на 
класифицираната информация М
Национална и регионална
сигурност - мениджмънт в
 мироопазващи операции М
Връзки с обществеността 
в отбраната и сигурността М
Нов български университет
Национална сигурност Б
Гражданска и 
корпоративна сигурност Б
Сигурност и отбрана М
университет по 
библиотекознание и 
информационни технологии
Национална сигурност и 
културно-историческо наследство Б
Национална сигурност: 
духовност и лидерство М
Шуменски университет 
“Епископ Константин преславски”
Системи за сигурност Б/М
Национална сигурност Б/М

Национална музикална
академия “проф.
панчо Владигеров” 
Балетно изкуство 
- балетна педагогика Б
Класическо пеене Б/М
Тонрежисура Б/М
Музикално-сценична режисура Б/М
Поп и джаз пеене Б/М
Поп и джаз пиано Б/М
Поп и джаз флейта Б
Поп и джаз саксофон Б/М
Поп и джаз тромпет Б/М
Поп и джаз китара Б/М
Поп и джаз баскитара Б/М
Поп и джаз контрабас Б/М
Поп и джаз ударни инструменти Б/М
Инструментално изкуство 
– пиано Б/М
Инструментално изкуство
 – цигулка Б/М
Инструментално изкуство 
- класическа китара Б/М
Инструментално изкуство
 – виола Б/М
Инструментално изкуство 
– виолончело Б/М
Инструментално изкуство 
– контрабас Б/М
Инструментално изкуство – арфа Б
Инструментално изкуство 
– флейта Б/М
Инструментално изкуство 
– обой Б/М
Инструментално изкуство 
– кларнет Б
Инструментално изкуство 
– фагот Б/М
Инструментално изкуство
 - валдхорна Б/М
Инструментално изкуство 
– тромпет Б/М

Инструментално изкуство 
– цугтромбон Б/М
Инструментално изкуство – туба Б
Инструментално изкуство 
- ударни инструменти Б/М
Поп и джаз акордеон Б
Музикознание М
Балетно изкуство - балетна 
режисура М
Композиция М
Оперно-симфонично
дирижиране М
Хорово дирижиране М
Камерна музика М
Камерно пеене М
Вокална педагогика М
Дирижиране на духов оркестър М
Музикотерапия М
Медийна композиция и 
електроакустична музика М
Дирижиране  М
Инструментално изкуство - арфа М
Клавирен съпровод М
Орган М
Поп и джаз цугтромбон Б/М
Нов български университет
Музика Б
Тонрежисура М
Композиция М
Музикално майсторство М
пловдивски университет 
“паисий Хилендарски”
Поп и джаз пеене Б
Музика и медии М
Ръководство на вокални
и инструментални състави М
Югозападен университет 
“Неофит Рилски”
Българска народна хореография Б
Изпълнителско изкуство (народни 
инструменти и народно пеене) Б
Музикален театър Б

СПЕЦИАЛНОСТИ - от 59-а стр.

СПЕЦИАЛНОСТИ
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Аграрен университет - пловдив
Екология и опазване на околната среда Б
Биологично земеделие Б/М
Екология на селищни системи М
Устойчиво управление на земите М
Защита на населението и околната среда 
от природни бедствия и аварии М
Озеленяване - външен
и вътрешен дизайн М
Великотърновски университет 
“Св. св. Кирил и Методий”
География Б
Социално-икономическа география М
Регионално развитие М
Лесотехнически университет
Екология и опазване 
на околната среда Б
Възстановяване на околната среда
и екологичен мониторинг М
Селищна екология М
Екотуризъм М
География М
Регионална и политическа география М
Регионално развитие и политика М
Минно-геоложки университет
“Св. Иван Рилски”
Мениджмънт и третиране на отпадъци М
Оценка на екологичния риск
и устойчиво развитие М
Управление качеството на водите М
Екология и опазване 
на околната среда Б/М
Геология и геоинформатика Б/М
Приложна геофизика Б/М
Проучвателна геофизика М
Петролна геофизика М
Нов български университет
Екология и опазване 
на околната среда Б
Екология и околна среда Б
Естествени науки Б
Науки за земята 

и алтернативни енергии Б
Екология и управление 
на околната среда Б
Екологичен мониторинг 
и екомениджмънт М
Науки за земята М
Приложна биология Б
Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”
География Б
Геология Б
Геоморфология М
Регионално развитие  и управление М
Управление на 
хидроклиматичните ресурси М
Физическа география 
и ландшафтна екология М
Регионално развитие и управление М
Развитие и управление 
на селските райони М
Културна и политическа география М
Регионални геоенергийни 
ресурси и стратегии М
Географски информационни системи
и картография (2 семестъра) М
Географски информационни 
системи и картография 
(3 семестъра) неспециалисти М
Регионални геоенергийни ресурси
и стратегии (3 семестъра) М
Гемология М
Геология и палеонтология М
Геохимия (5 семестъра) М
Географски информационни
системи и картография М
Географско образование М
Регионална и политическа география М
Югозападен университет 
“Неофит Рилски”
География Б/М
Екология и опазване 
на околната среда Б/М
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Екип на изданието
Юри Велев, Борислав Зюмбюлев

Графичен дизайн: Красимир Костов

Илюстратори: Петър Бойчев, Христо Петров,
Венета Гергова

Обработка на данни:
Ярослава Прохазкова, Мила Гешакова,
Димитър Мартинов

Коректори:
Анастасия Попова, Марияна Велева,
Искра Душкова, Людмила Мутафова,
Нели Германова, Стоянка Душева

Екип за управление на проекта към МОН:
Доц. д-р Мария Фъртунова - директор
на дирекция „Висше образование“
на МОН и ръководител на проекта
Яна Йотова -  старши експерт в
дирекция „Висше образование“ и
координатор по проекта
Добромир Добрев - 
координатор по проекта
Мирела Хаджиева -
координатор по проекта
Сергей Атанасов - 
младши експерт в дирекция „Правна“
и юрист по проекта
Ажда Хасан - 
старши експерт в дирекция
 „Висше  образование“ и технически 
сътрудник на проекта

Екип на Консорциум “ИОО - МБМД - С”
Институт “Отворено общество” - София:

Георги Стойчев - изпълнителен
директор ИОО - София
Боян Захариев - програмен
директор ИОО - София
Велико Шербанов - финансов
директор ИОО - София
Анита Байкушева - 
координатор ИОО - София
Д-р Алексей Пампоров - социолог
Драгомира Белчева - математик
Петя Брайнова - математик

“МБМД Консултинг” ЕООД:
доц. д ф н Мирослава Радева -
ръководител на екипа
Петър Живков - извадки и
статистическа обработка
Радостина Фабрикарова -
ръководител терен
Валя Христова - координатор проект
Андриана Славова - фокус групи
Мая Сбиркова - фокус групи

“Сирма Груп” АД
Асен Нелчинов - ръководител на екипа
Технически екип: Мая Паскалева

Петър Радков
Юлияна Панайотова
Веселина Тодорова
Петя Божанова
Георги Иванов
Емил Иванов
Милена Угринова
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