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Професии,
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в новите
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Пак се
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счетово-
дители

Банки и
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*“24 часа”
използва данни
от рейтинговата

система за 2021 г.,
изработена

по поръчка на
Министерството
на образованието

и науката

Партньори в специалния проект на “24 часа”:



Администрация и управление 

Информатика и компютърни науки 

Икономика 

Туризъм 

Електротехника, електроника и автоматика

Машинно инженерство

Архитектура, строителство и геодезия 

Комуникационна и компютърна техника 

Общо инженерство

Право 

Хранителни технологии

Химични технологии 

Други 

Кои професии ще се търсят в следващите 3-5 години
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5 години икономика,
администрация и
информатика ще са
модерните професии

те, че ще търсят нови хора -
бел. ред.) обаче подчертават, че
не могат да преценят от кое про-
фесионално направление ще имат
нужда в толкова дълъг период по-
ради динамиката на трудовия па-
зар. Ако днес един работодател
предпочита специалист в дадено
професионално направление,
след 5 години може да се окаже,
че бизнес средата и конкурентни-
те условия предполагат друг тип
знания и компетенции.

Регионално
разпределение на
нужните кадри с висше
образование до 2026 г.
В Благоевград, Велико Търно-

во, Пловдив, София-град и Со-
фийска област нуждата от кадри
с висше образование ще бъде
най-осезаема. От областите на
висшето образование с най-ши-
роко търсене в регионален план
се откроява администрация и
управление, посочена като нео-
бходима във всички 28 области
на страната. Следват: икономика,
посочена в 27 от областите,
електротехника, електроника и
автоматика – в 26, машинно ин-
женерство и информатика и ком-
пютърни науки - в 25, архитекту-
ра, строителство и геодезия – в
23, комуникационна и компютър-
на техника и общо инженерство -
в 22, право – в 19 области. Най-
слаб е регионалният обхват на
професионалните направления
“Химични технологии”, “Туризъм”
и “Хранителни технологии” – в 15
области.

Висшисти в професионално на-
правление “Информатика и ком-
пютърни науки” ще са най-търсе-
ни кадриот работодателите в обла-
стите София-град, Благоевград,
Пловдив и Варна, съответно с нуж-
да от 10 860 души, 911, 803 и 523.
Само в 3 области - Габрово,

Разград и Ямбол, бизнесът не е
предвидил нужда от специалисти
с висше образование в направле-
ние “Информатика и компютърни
науки”.

Другата област на висшето
образование, която тясно е свър-
зана с Индустрия 4.0 - комуника-
ционната и компютърна техника,
най-масово е в плановете на биз-
неса от същите области - София-
град, Варна, Пловдив, като че-
твъртото място тук се заема от
Плевен.

(Продължава на 4-а стр.)

Висшисти ще
се търсят
най-много в
Благоевград,
Велико Търново,
Пловдив, София и
Софийска област
ВИКТОРИЯ БОЧЕВСКА

Учете администрация и упра-
вление, информатика и компютър-
ни науки и икономика. Това са
топ 3 на професионалните напра-
вления, гарантирано най-търсени
в следващите от 3 до 5 години
сред работодателите, които ще
наемат специалисти с висше
образование.
Сред най-търсените професии

са и туризмът, електротехниката,
електроника и автоматика, ма-
шинното инженерство, архитекту-
рата и комуникационната и ком-
пютърна техника. Това показват
данните на Агенцията по заетост-
та. Те са на база национално
представително анкетно проучва-
не сред 395 хил. работодатели от-
носно професиите, компетенции-
те, знанията и уменията на търсе-
ните кадри у нас в периода април
2021 - април 2022 г., както и за
следващите 3-5 години.
Близо 43% от анкетираните ра-

ботодатели заявяват, че

до 2026 г. ще търсят
специалисти
в различни области,
но задължително
завършили висше
образование
Една трета от тях (от заявили-
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П
реди дни бяха оповестени
резултатите от 11-ото изда-
ние на Рейтинговата систе-
ма на висшите училища в

България. Това е безценна и изклю-
чително полезна информация - срав-
нение на 52 професионални напра-
вления в 52 български университета
по 48 индикатора.

Така всеки може да се ориентира
какво е качеството на обучението
във всяко направление и висше учи-
лище към момента.

Особено ценни за кандидат-сту-
дентите са групата индикатори за
реализацията на пазара на труда,
защото дават

рационален ориентир
за кариерно развитие
И за ректорите, и за работодате-

лите са важни и интересни трендо-
вете, които очертава рейтинговата
система през 2021 г.

“24 часа” поддържа каузата за рей-
тингово сравнение във висшето обра-
зование още от 2004 г. Ключова е
връзката университети - бизнес - и
за студентите, и за висшите учили-
ща, и за работодателите.

Защото ключът за успех на Бълга-
рия и за бързо възстановяване след
кризата е и в качественото и модер-
но висше образование.
В последните 11 години рейтин-

говата система се превърна в един
от най-важните инструменти, кои-
то дават пълна информация за вис-
шето образование в България и по-
зволяват задълбочен анализ на не-
говите предимства и дефицити -

Рейтингът - ноу-хау за добра
кариера и бизнес без дефицити

� Министърът на образованието акад. Николай Денков
към кандидат-студентите: Възползвайте се
максимално от възможностите, които
предлагат българските висши училища
� Какво може да намерите в това издание за
най-добрите университети и професиите на бъдещето
висши училища, показва им перс-
пективите за реализация и очаква-
ните заплати след дипломирането.
Рейтинговата система е важна и

за академичните ръководства. Те
могат да видят къде са конкретни-
те слабости и да положат усилия,
за да ги преодолеят. А в МОН

използваме данните
за вземане на
аргументирани решения
с дългосрочни
последствия
Благодарение на тази информация

например беше преструктуриран
приемът във висшите училища –
бяха намалени част от местата в
професионални направления, в кои-
то има излишък на кадри, и се уве-
личиха там, където има недостиг
от специалисти. Резултатите от
тези усилия вече са налице.

Скъпи кандидат-студенти, въз-
ползвайте се максимално от въз-
можностите, които предлагат
българските висши училища. Рей-
тинговата система е пътната ви
карта към по-добра реализация и
кариера.

Направихме това издание - спе-
циален проект на “24 часа”, за да
сме полезни и на кандидат-студен-
тите, и на бизнеса. Мениджърите
планират дългосрочно, а за това
трябва информация и анализ на
тенденциите на пазара на труда и
при специалистите с висше образо-
вание.

Проектът използва данни на рей-
тинговата система за 2021 г., изра-
ботена по поръчка на Министер-
ството на образованието и науката,
данните от които са публични на
https://rsvu.mon.bg.

(Продължава на 12-а стр.)

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

казва министърът на образованието
и науката акад. Николай Денков в
обръщението си към кандидат-сту-
дентите по повод обявяването на но-
вото издание на рейтинговата систе-
ма. - Тя е ценна за абитуриентите,
защото им дава възможност да на-
правят информиран избор, като
сравняват обучението по профе-
сионални направления в различните
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“Икономика” през след-
ващите от 3 до 5 годи-
ни. Специалистите от
направление “Икономи-
ка” и “Администрация и
управление” съставля-
ват общо 20,8% от зая-
вените нужди на рабо-
тодателите от висшисти
в близките 3-5 години.

Най-търсените
кадри през
тази година
Шофьори, медицин-

ски сестри, лекари и
учители са четирите
професионални напра-
вления, в които недо-
стигът на кадри се
оказва най-голям през
2021 година, показват
още данните на Аген-
цията по заетостта.
За периода април

2021 - април 2022 г.
над 3,5 хил. души е
броят на заявената по-
требност от лекари, а
от медицински сестри -
над 5,2 хил. Не дости-
гат и 5,5 хил. шофьори,
а свободните учителски
места са над 4 хиляди.

В топ 10 влизат още
водачите на МПС за
международни превози,
софтуерните специали-
сти, ИКТ специалистите,
машинните инженери и
операторите на метало-
режещи машини.

(Продължение
от 2-а стр.)
Числеността на зая-

вените потребности от
компютърни инженери
и инженери по комуни-
кационна техника е
малко над 5 хил. за Со-
фия-град (което е
двойно по-малко от
заявените потребно-
сти през 2020 г. - бел.
ред.), 306 - за Пловдив,
което е близо 3 пъти
по-малко от предходна-
та година, а за Варна

5 години икономика,
администрация...
те са 300, което е 4 пъ-
ти по-малко от 2020 г.
Няма да има нужда от
компютърни инженери
в близките 3-5 години в
областите Добрич, Кър-

джали, Ловеч, Монта-
на, Шумен и Ямбол.

Икономистите по-
втарят почти същото
регионално разпреде-
ление като компютър-

ните специалисти. Най-
много те ще се търсят
в София-град - 5290
(при 8700 през 2020 г.),
Пловдив - 1123 (при
1950 през 2020г.), и

Варна - 958 (при 2400
през 2020 г.). Само ра-
ботодателите в област
Ловеч не са заявили
потребности от висши-
сти със специалност

Бизнесът има готовност да наеме
най-малко 169 хил. души с
висше образование до 2026 г.
Най-малко 169,1 хил. души с вис-

ше образование ще са нужни на
българския бизнес през следващите
5 години, показват още данните на
Агецията по заетостта за тенден-
циите на пазара на труда на база
национално представено анкетно
проучване. . Толкова е броят на ра-
ботодателите, заявили, че ще търс-
ят специалисти с висше образова-
ние в следващите години от всички
близо 359 хил. анкетирани. Най-
много от тях заявяват, че ще имат
нужда да наемат специалисти с
висше образование в специалност
“Администрация и управление” -
техният брой е 20 165. От специа-
листи по “Информатика и компютър-
ни науки” потребност са заявили 16
832 предприятия, а други 14 942 -
от икономисти.
Висшисти със специалност “Тури-

зъм” ще търсят 11 596 работодате-

ли, с професионално направлеие
“Електротехника, електроника и ав-
томатика - 8 860 предприятия, а с
висше образование за машинен ин-
женер - 8 813. Специалността “Ар-
хитектура, строителство и геодезия”
е на седмо място по нужни кадри -
такива са заявили потребност 8 749
фирми, а следваща е “Комуника-
ционна и компютърна техника” - с
нужни най-малко 8 103 души.
За кадри със специалността “Об-

що инженерство” ще се оглеждат 5
068 фирми, а за юристи - 4 144.
“Хранителни технологии” и “Химич-

ни технологии” са двете специално-
сти, чиито кадри ще са нужни на съ-
ответно 2 702 и 2 403 фирми през
следващите 5 години. 56 740 пък са
работодателите, които са посочили,
че ще се нуждаят от хора, завърши-
ли различни от изброените в анкета-
та 12 специалности.
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ХРИСТО НИКОЛОВ

Ако младеж току-що е завършил
финанси и банково дело или все още
е трета или четвърта година студент
по такава специалност, със сигурност
ще иска да стажува в търговска бан-
ка. А защо не и в БНБ?
У нас това няма да му е трудно, за-

щото има доста възможности - почти
няма банка сред топ 10 на финансо-
вите институции, която да не предла-
га стажантски програми - както лет-
ни, така и постоянни. Още повече че
те не може да са платени и студен-
тът да получава възнаграждение за
съответните 3, 4 или 5 месеца.
По-амбициозните младежи обаче

трябва да знаят, че ако искат и осо-
бено ако имат качествата, могат да
стажуват и в Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ). При това плате-
но, с пълно поемане на разходите за
транспорт и престой в Люксембург,
където е седалището є.
Местата за стажове за студенти и

висшисти в ЕИБ са ограничен брой,
но не е невъзможно и българи да се
запознаят отвътре с дейността на та-
зи банка. По принцип стажовете там
са два вида. Едните са с продължи-
телност между 1 и 5 месеца и за тях
се кандидатства самостоятелно. Ако
университетът, в който се обучава
студентът, има споразумение с ЕИБ,
стажът може да е и полугодишен.
Стажантските програми в ЕИБ започ-

ватдвапътигодишно-на1февруариина
1 септември. Работата в банката се за-
плаща на пълно работно време, като

ЕИБ поема и разходите за
издръжката в Люксембург
- най-скъпата държава в ЕС,

както и едно отиване и едно връщане
до родината на стажанта.
От кандидатите се изисква добро

владеене на английски, подходяща
специалност и е препоръчително мла-
дежите вече да са имали практически
стаж в банка, независимо в коя дър-
жава от Евросъюза.
В момента например има 25 свобод-

ни стажантски места в ЕИБ, като вся-
ко е за различни позиции. Конкурен-
цията е много голяма, тъй като за те-
зи стажове се приемат кандидати от
всички страни членки, а и от страните
кандидатки.
Голяма надпревара има и при ста-

жовете в Европейската централна
банка (ЕЦБ), чието седалище е във
Франкфурт. България все още не е
член на еврозоната, но въпреки то-
ва финансовата институция, която е
върховен надзорен орган на банки-
те, приема на стаж младежи и от
България, както и от всяка страна
членка. Изискването е обаче те да
са завършили поне първата степен
на своето университетско образова-
ние. Задачите им в ЕЦБ включват
изследователска работа, съставяне
на проектодоклади, компилиране на
статистически данни, извършване на
оперативни задачи и участие в
проучвания.

Стажът във Франкфурт
е платен, като сумата
е 1050 евро на месец

Продължителността е между 3 и 6 ме-
сеца с възможност за едно удължава-
не до 12 месеца.
Топбанките у нас имат постоянни

стажантски програми, които са плате-
ни, а и дават възможности за остава-
не на работа. Лидерите на пазара –
Банка ДСК и Уникредит Булбанк, на-
пример насочват кандидатите за ста-
жуване в тяхното населено място, ма-
кар че за много позиции може да се
кандидатства за цялата страна.

Банките и телекомите са
най-търсени за стажове
Българските младежи имат шансове да практикуват,
и то платено, дори в различни институции на ЕС

Студенти
и току-що
завърши-
ли млади
хора вся-
ка година
избират
къде да
започнат
кариерно-
то си раз-
витие от
най-раз-
лични ста-
жантски
програми.
СНИМКА:
“24 ЧАСА”

В Уникредит Булбанк стажовете са
3-месечни, между март и декември. В
Банка ДСК има два вида стажове –
неплатени, само през лятото, за които
могат да кандидатстват освен студен-
ти, също и ученици от специализира-
ните гимназии в областта на финанси-
те и икономиката. Има и платени ста-
жове до 6 месеца, за които се канди-
датства през пролетта и есента, като
те не са ограничени само до студенти-
те по финанси и банково дело. Като
всяка финансова институция и Банка
ДСК има нужда от широк кръг спе-
циалисти: IT, право, маркетинг, чове-
шки ресурси и много други.

В БНБ системата
е малко по-различна
Централната банка организира ста-

жантски програми между юни и сеп-
тември, но те са неплатени, като ин-
ституцията не поема никакви разходи.
Иска се мотивационно писмо, в което
да се посочат всички сфери на дей-
ност, към които кандидатът проявява
интерес, контакт, като БНБ се свързва
с кандидатите по своя преценка.
Телекомуникационните оператори

са друг голям работодател у нас, кой-
то винаги има нужда от нови кадри и
стажантските програми в тях имат ве-
че десетилетна история. Например в
А1 първата стажантска програма бе
проведена през далечната вече 2005
г. и оттогава през нея са преминали над
1000младежи, 300 от които са останали
на постоянна работа в компанията.
Във “Виваком” това лято стажант-

ската програма бе 17-а поред.

Телекомите също като
банките разчитат на широк
кръг от специалности,

но все пак преобладават тези, които
сасвързанисподдържанетоиразвитие-
то на мрежата и на многото IT услуги.
В А1 например работят около 200 IT

специалисти и непрекъснато се търсят
още. Стажантските програми там са
постоянни, организират се целогодиш-

но. Политиката на компанията е да
изпраща покани за постоянна работа
индивидуално до участници в тези
програми, които са показали качества.
Онези, които са поканени, влизат в
т.нар. Лятна академия, която е 3-ме-
сечна. Тазгодишната беше от 1 юли
до 30 септември. Участниците в нея
получават месечна заплата, здравни
осигуровки и пълен пакет от социални
придобивки, които получават и служи-
телите на телекома. В Лятната акаде-
мия участват не само млади IT инже-
нери, но и завършили финанси, марке-
тинг и други специалности.
“Виваком” има една от най-мащаб-

ните летни стажантски програми в
България – всяка година през нея
минават около 55-70 участници. Та-
зи програма е само платена, като се
подписва 3-месечен трудов договор.
Кандидатстването обикновено е до
края на април или през май. 3-ме-
сечният стаж почва през юли.
Компанията осигурява индивидуа-

лен ментор за всеки участник, учас-
тие в специалнипроектии състезания.
Практиката досега е показала, че око-
ло

45% от участниците в
тези летни стажове накрая
остават на постоянна
работа в компанията
Стажантската програма в “Теленор”

се казва Hub by Telenor. Тя е 12-ме-
сечна и е платена, като 10 души от
участниците в нея биват поканени да
останат на работа в телекома. Тя не е
само за технологични специалности, а
и за младежи, завършили или учещи
търговия, маркетинг или финанси.
За студентите първа, втора или

евентуално трета година подходящи
са и летните стажове в държавната
администрация. Те са изцяло неплате-
ни и полезна информация за тях има в
специален портал, в който може да се
влезе през сайта на Министерския съ-
вет.

Стажовете в държавната
администрация са между
10 и 45 работни дни

и се провеждат само от 1 юли до 30
септември. Начинът за избиране на
стажантите е такъв, че кандидатът
трябва първо да посочи своята спе-
циалност, да види какви стажове и къ-
де се предлагат спрямо нея и тогава
да изпрати попълнена форма за канди-
датстване.Номожедапосочимаксимум
до 5 позиции, за които кандидатства.
Макар че системата на стажовете в

държавната администрация е центра-
лизирана и има дори специална на-
редба за нея, някои ведомства си
търсят стажанти и самостоятелно, на-
пример финансовото министерство и
Националният осигурителен институт.
Те са посочили специфичните си из-
исквания на сайтовете си, но

кандидатстването
и одобряването пак
стават само през
портала за стажове
на Министерския съвет
Езиковите умения днес са особено

важни за всички завършващи висшето
си образование. Ако например завър-
шил право владее и френски, му се от-
варят възможности да стажува не къде
дае, а вСъданаЕвропейския съюз. Там
стажоветеса5-месечни, като заплатата
е 1120 евро месечно. Провеждат се ос-
новно в дирекцията за правни писмени
преводи, в дирекциите “Комуникация”,
“Протоколипосещения”къмправниясъ-
ветникпоадминистративнитевъпроси, в
секретариата на общия съд или в ди-
рекция “Устни преводи”. Любопитното
е, че част от задължителното обуче-
ние за стажантите в Съда на Европей-
ския съюз минава през симултанен пре-
водот кабина, като, разбира се, сенала-
гаидасеправятмногописменипреводи
наюридическитекстовеотинафренски.
Стажоветевсъдасепровеждатдвапъти
годишно – от 1 март и от 1 октомври.
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Най-голямо уве-
личение на
средния осигу-
рителен доход

се наблюдава сред за-
вършилите професио-
налните направления,
които подготвят спе-
циалисти за секторите
на здравеопазването и
образованието. Това
показва последното
издание на Рейтинго-
вата система на вис-
шите училища тази го-
дина.
Средният осигурите-

лен доход при завър-
шилите “Медицина” за
последната година се
увеличава с 35,41%,
на завършилите
“Здравни грижи” - с
близо 30%, а при за-
вършилите педагогиче-
ски и образователни
професионални напра-
вления увеличението е
средно между 17% и
20%. Причината за
увеличението на за-
платите в тези сектори
е свързана с панде-
мията от COVID-19 и

мерките, които
се вземат
при работа
на първа линия
Средният осигурите-

лен доход на завърши-

� Най-високи
остават
доходите на
информатици,
математици
и военни

� Няма
направление,
което да носи
осигурителен
доход под
1000 лева

Лекари и учители с
най-сериозен скок на
заплатите за година

намалява
персоналът,
но някои вземат
по-големи
заплати
Дори по време на све-

товната икономическа
криза през 2009 г. без-
работицата се качваше,
но в същото време и до-
ходите, защото остават
по-малко хора, коменти-
рат анализатори.
(Продължава на 18-а стр.)

� Вижте средните
облагаеми доходи

на завършилите
различните специал-

ности на 8-а, 9-а,
10-а и 11-а стр.

лите медицина за годи-
на всъщност се е увели-
чил с 549 лв. и вече е
2101 лв.
Увеличението при за-

вършилите “Педагогика"
е със 198 лв. и е 1337
лв. Всъщност доходите
на завършилите “Педа-

гогика” са нараснали
много. Те обаче остават
сред 20-те професио-
нални направления с
най-ниски доходи. През
2017 г. “Педагогика” и
“Педагогика на обуче-
нието по...” са били
сред трите професио-

нални направления с
най-нисък осигурителен
доход в страната. Тази
година те са се придви-
жили доста нагоре -
има 12 направления с
по-нисък доход.
Ръст в осигурителния

доход се наблюдава във

всички сфери, дори и в
професионалното на-
правление “Туризъм”,
където е регистрирана
висока безработица.
Там, макар и с малко,
осигурителният доход е
увеличен - от 1120 на
1218 лв. В бранша



Висше училище/Професионално направление Стойност
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Информатика и компютърни науки 4930

Нов български университет - София, Информатика и компютърни науки 3977

Американски университет в България - Благоевград, Администрация и управление 3880

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Математика 3431

Технически университет - София, Комуникационна и компютърна техника 3430

Американски университет в България - Благоевград, Информатика и компютърни науки 3248

Американски университет в България - Благоевград, Икономика 3013

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Икономика 2879

Висше училище по мениджмънт - Варна, Администрация и управление 2856

Медицински университет - София , Обществено здраве 2838

Нов български университет - София, Комуникационна и компютърна техника 2825

Медицински университет - Пловдив, Обществено здраве 2747
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София,

 Информатика и компютърни науки
2646

Висше училище по застраховане и финанси - София, Икономика 2627

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София, Машинно инженерство 2526

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Комуникационна и компютърна техника 2502

Медицински университет - Плевен, Медицина 2448

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, Медицина 2405

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Информатика и компютърни науки 2403

Военна академия “Георги Стойков Раковски” - София, Военно дело 2400

Нов български университет - София, Администрация и управление 2391
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София, 

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
2320

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София, Общо инженерство 2310

Технически университет - София, Математика 2309

Медицински университет - Плевен, Обществено здраве 2293

Технически университет - София, Общо инженерство 2293
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София, 

Електротехника, електроника и автоматика
2290

Тракийски университет - Стара Загора, Медицина 2281

Технически университет - София, Енергетика 2279

Медицински университет - Пловдив, Медицина 2255

Технически университет - София, Електротехника, електроника и автоматика 2252
Химикотехнологичен и металургичен университет - София, 

Електротехника, електроника и автоматика
2246

Бургаски свободен университет, Информатика и компютърни науки 2192

Технически университет - Варна, Комуникационна и компютърна техника 2188

Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Металургия 2175

Висше училище/Професионално направление Стойност
Американски университет в България - Благоевград, Политически науки 2161

Нов български университет - София, Икономика 2161

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Администрация и управление 2153

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Политически науки 2138
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София, 

Комуникационна и компютърна техника
2137

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Физически науки 2124
Американски университет в България - Благоевград, 

Обществени комуникации и информационни науки
2118

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Медицина 2110

Медицински университет - София , Медицина 2084

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, Обществено здраве 2055
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София, 

Електротехника, електроника и автоматика
2032

Технически университет - София, Администрация и управление 2018

Университет за национално и световно стопанство - София, Икономика 1986

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Психология 1982

Военна академия “Георги Стойков Раковски” - София, Национална сигурност 1978

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Информатика и компютърни науки 1969

Икономически университет - Варна, Информатика и компютърни науки 1962

Медицински университет - София , Фармация 1961

Нов български университет - София, Политически науки 1955

Нов български университет - София, Филология 1942
Висше училище по телекомуникации и пощи - София, Комуникационна и компютърна 

техника
1941

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София, Архитектура, строителство и 
геодезия

1921

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 
Информатика и компютърни науки

1919

Технически университет - София, Транспорт, корабоплаване и авиация 1917

Нов български университет - София, Обществено здраве 1907

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Електротехника, Електроника и автоматика 1882

Университет за национално и световно стопанство - София, Политически науки 1875
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София, Архитектура, строителство и 

геодезия
1854

Технически университет - Габрово, Електротехника, електроника и автоматика 1848
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София, Национална 

сигурност
1838

Лесотехнически университет - София, Администрация и управление 1836

Технически университет - София, Машинно инженерство 1835
Университет за национално и световно стопанство - София, 

Администрация и управление
1828

Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Химични технологии 1793
Университет по хранителни технологии - Пловдив, 

Електротехника, електроника и автоматика
1787

Академия на Министерството на вътрешните работи - София, Администрация и управление 1782

Технически университет - Габрово, Машинно инженерство 1779

Нов български университет - София, Национална сигурност 1779

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Филология 1776
Химикотехнологичен и металургичен университет - София, 

Материали и материалознание
1775

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Комуникационна и компютърна техника 1767
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 

Теория и управление на образованието
1765

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София, Биотехнологии 1764

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София, Науки за земята 1760

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Биотехнологии 1760

Академия на Министерството на вътрешните работи - София, Национална сигурност 1757

Нов български университет - София, Биологически науки 1748

Лесотехнически университет - София, Туризъм 1746

Международно висше бизнес училище - Ботевград , Администрация и управление 1735

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Теория и управление на образованието 1728

Бургаски свободен университет, Комуникационна и компютърна техника 1727

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Здравни грижи 1720

Технически университет - Габрово, Материали и материалознание 1718

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София, Общо инженерство 1716

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Фармация 1716

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Химически науки 1709

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Национална сигурност 1702

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София, Машинно инженерство 1700

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София, Икономика 1688

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Туризъм 1677

Тракийски университет - Стара Загора, Енергетика 1675

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Здравни грижи 1674

Технически университет - Варна, Електротехника, електроника и автоматика 1667

Бургаски свободен университет, Електротехника, електроника и автоматика 1664
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 

Теория и управление на образованието
1662

Нов български университет - София, Социология, Антропология и науки за културата 1660

Технически университет - Габрово, Общо инженерство 1660
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Социология, Антропология и науки за 

културата
1651

Нов български университет - София, Психология 1650
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Архитектура, строителство и 

геодезия
1649

Висше училище по мениджмънт - Варна, Икономика 1649

Технически университет - Варна, Енергетика 1647
Университет по хранителни технологии - Пловдив, 

Комуникационна и компютърна техника
1644

Нов български университет - София, История и археология 1639

Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Общо инженерство 1638
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Университет по хранителни технологии - Пловдив, Машинно инженерство 1636

Университет по хранителни технологии - Пловдив, Енергетика 1623
Академия на Министерството на вътрешните работи - София, 

Архитектура, строителство и геодезия
1621

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Здравни грижи 1620

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Информатика и компютърни науки 1615

Тракийски университет - Стара Загора, Общо инженерство 1613

Военна академия “Георги Стойков Раковски” - София, Психология 1610

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Политически науки 1609

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Информатика и компютърни науки 1609

Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” - Варна, Военно дело 1605
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, 

Архитектура, строителство и геодезия
1603

Нов български университет - София, Право 1598

Тракийски университет - Стара Загора, Електротехника, Електроника и автоматика 1591
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 

Обществени комуникации и информационни науки
1573

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София, Икономика 1571

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Право 1570

Международно висше бизнес училище - Ботевград , Икономика 1566

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философия 1565

Университет за национално и световно стопанство - София, Право 1562

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Химични технологии 1561

Медицински университет - Плевен, Здравни грижи 1561

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Биологически науки 1559

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Администрация и управление 1558
Висше строително училище “Любен Каравелов” - София, 

Архитектура, строителство и геодезия
1556

Нов български университет - София, Социални дейности 1550
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, 

Администрация и управление
1533

Нов български университет - София, Обществени комуникации и информационни науки 1532

Тракийски университет - Стара Загора, Обществено здраве 1530
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София, 

Транспорт, корабоплаване и авиация
1528

Национален военен университет “Васил Левски” - Велико Търново, Военно дело 1528

Нов български университет - София, Театрално и филмово изкуство 1525

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Администрация и управление 1524

Медицински университет - Пловдив, Фармация 1515

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Комуникационна и компютърна техника 1513

Бургаски свободен университет, Администрация и управление 1512

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Математика 1512

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Теория и управление на образованието 1512

Висше училище/Професионално направление Стойност
Технически университет - София, Педагогика 1505

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Теория и управление на образованието 1497
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София, 

Обществени комуникации и информационни науки
1492

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Икономика 1485

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Машинно инженерство 1477

Лесотехнически университет - София, Науки за земята 1473

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, Фармация 1471

Технически университет - Габрово, Комуникационна и компютърна техника 1468

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Материали и материалознание 1460

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Математика 1456

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Администрация и управление 1449

Медицински университет - София , Здравни грижи 1449

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Педагогика на обучението по ... 1448

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Науки за земята 1448
Национален военен университет “Васил Левски” - Велико Търново, 

Комуникационна и компютърна техника
1447

Университет за национално и световно стопанство - София, Обществени комуникации и 
информационни науки

1445

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Религия и теология 1444

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Физически науки 1443
Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, 

Комуникационна и компютърна техника
1439

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Електротехника, електроника и автоматика 1438

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, История и археология 1432

Нов български университет - София, Науки за земята 1428

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Спорт 1411

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Право 1411

Лесотехнически университет - София, Растителна защита 1408

Аграрен университет - Пловдив, Растителна защита 1405

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Педагогика 1405
Университет за национално и световно стопанство - София, 

Социология, антропология и науки за културата
1399

Национална спортна академия “Васил Левски” - София, Спорт 1391

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Икономика 1389

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Администрация и управление 1385

Висше училище по телекомуникации и пощи - София, Администрация и управление 1376

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Психология 1374

Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Биотехнологии 1374

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Политически науки 1365

Национална спортна академия “Васил Левски” - София, Педагогика на обучението по ... 1360

Нов български университет - София, Изобразително изкуство 1357
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Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Политически науки 1355

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Социални дейности 1354

Нов български университет - София, Туризъм 1354

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Администрация и управление 1354
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 

Информатика и компютърни науки
1351

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Комуникационна и компютърна техника 1347

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Право 1341

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Физически науки 1339

Медицински университет - Пловдив, Здравни грижи 1333

Нов български университет - София, Архитектура, строителство и геодезия 1332
Национален военен университет “Васил Левски” - Велико Търново, 

Национална сигурност
1329

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Общо инженерство 1329
Национален военен университет “Васил Левски” - Велико Търново, 

Администрация и управление
1328

Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” - Варна, Транспорт, 
корабоплаване и авиация

1327

Стопанска академия “Димитър Ценов” - Свищов, Администрация и управление 1325

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филология 1325

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Психология 1325

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Администрация и управление 1324

Тракийски университет - Стара Загора, Здравни грижи 1320

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Психология 1317

Международно висше бизнес училище - Ботевград , Туризъм 1315

Стопанска академия “Димитър Ценов” - Свищов, Икономика 1315

Национална спортна академия “Васил Левски” - София, Обществено здраве 1312

Лесотехнически университет - София, Горско стопанство 1309

Нов български университет - София, Теория на изкуствата 1294

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, Здравни грижи 1293

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Право 1293

Технически университет - Варна, Машинно инженерство 1293

Университет по хранителни технологии - Пловдив, Общо инженерство 1285

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Политически науки 1285

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Материали и материалознание 1283

Технически университет - Варна, Транспорт, корабоплаване и авиация 1281

Университет по хранителни технологии - Пловдив, Биотехнологии 1279

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Театрално и филмово изкуство 1276

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Икономика 1272

Технически университет - Варна, Растениевъдство 1270

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Архитектура, строителство и геодезия 1269

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Политически науки 1268

Висше училище/Професионално направление Стойност
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Религия и теология 1264

Технически университет - Габрово, Администрация и управление 1260

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогика на обучението по ... 1254

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Химически науки 1252

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Педагогика на обучението по ... 1251

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Национална сигурност 1249

Тракийски университет - Стара Загора, Педагогика 1247

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Педагогика 1246

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Науки за земята 1244

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Педагогика 1243

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Химични технологии 1241

Национална художествена академия - София, Изобразително изкуство 1241

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Общо инженерство 1238

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Национална сигурност 1236

Тракийски университет - Стара Загора, Машинно инженерство 1235

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогика 1234

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Туризъм 1234

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Обществено здраве 1232

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогика 1231
Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” - София, 

Педагогика на обучението по ...
1228

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогика на обучението по ... 1227
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 

Комуникационна и компютърна техника
1225

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Педагогика на обучението по ... 1224

Аграрен университет - Пловдив, Растениевъдство 1222

Бургаски свободен университет, Педагогика 1220

Колеж по туризъм - Благоевград, Администрация и управление 1220

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Право 1217

Икономически университет - Варна, Икономика 1208

Национален военен университет “Васил Левски” - Велико Търново, Общо инженерство 1207

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Филология 1204

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, Икономика 1202

Университет по хранителни технологии - Пловдив, Хранителни технологии 1200

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Педагогика 1200

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Право 1199

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Биологически науки 1197

Тракийски университет - Стара Загора, Животновъдство 1196

Нов български университет - София, Музикално и танцово изкуство 1190

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Икономика 1189

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Национална сигурност 1189

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Религия и теология 1189

Тракийски университет - Стара Загора, Биологически науки 1186

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Растителна защита 1186

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, История и археология 1186
Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” - София, 

Музикално и танцово изкуство
1184

Аграрен университет - Пловдив, Икономика 1183

Икономически университет - Варна, Администрация и управление 1183

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Транспорт, корабоплаване и авиация 1183

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Машинно инженерство 1183
Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Електротехника, 

Електроника и автоматика
1183

Колеж по туризъм - Благоевград, Туризъм 1178

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Психология 1178

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Икономика 1174

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Администрация и управление 1174

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Здравни грижи 1173

Бургаски свободен университет, Психология 1172

Технически университет - Варна, Общо инженерство 1167

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Машинно инженерство 1167

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Химически науки 1166

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Философия 1166
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 

Архитектура, строителство и геодезия
1166

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Филология 1164

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, История и археология 1163

Аграрен университет - Пловдив, Животновъдство 1159
Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” - София, 

Театрално и филмово изкуство
1154

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Икономика 1153

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Математика 1150

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Социални дейности 1148

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Транспорт, корабоплаване и авиация 1147

Бургаски свободен университет, Обществени комуникации и информационни науки 1145

Аграрен университет - Пловдив, Общо инженерство 1144

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Национална сигурност 1144

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Педагогика 1144

Бургаски свободен университет, Право 1134

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, Стоматология 1134

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Икономика 1133

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Филология 1132

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, История и археология 1127

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Филология 1126
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 

Теория на изкуствата
1124

Бургаски свободен университет, Икономика 1123

Тракийски университет - Стара Загора, Растениевъдство 1121

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Педагогика на обучението по ... 1119

Аграрен университет - Пловдив, Туризъм 1115

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Общо инженерство 1113
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Висше училище/Професионално направление Стойност
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Химически науки 1111

Лесотехнически университет - София, Растениевъдство 1104

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Химически науки 1101

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Философия 1100

Лесотехнически университет - София, Общо инженерство 1097

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Педагогика на обучението по ... 1096

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Философия 1095

Тракийски университет - Стара Загора, Социални дейности 1092

Университет по хранителни технологии - Пловдив, Икономика 1091

Национална спортна академия “Васил Левски” - София, Здравни грижи 1091
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Обществени комуникации и 

информационни науки
1091

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, История и археология 1086

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Науки за земята 1082

Тракийски университет - Стара Загора, Икономика 1074

Технически университет - Варна, Социални дейности 1069

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Икономика 1068

Медицински университет - София , Стоматология 1067

Икономически университет - Варна, Туризъм 1065

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Обществено здраве 1063

Университет по хранителни технологии - Пловдив, Туризъм 1063

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Биотехнологии 1063

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Туризъм 1059

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Социални дейности 1059
Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Социология, 

Антропология и науки за културата
1058

Технически университет - Габрово, Икономика 1057

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Обществено здраве 1056

Аграрен университет - Пловдив, Науки за земята 1050
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Социология, 

Антропология и науки за културата
1043

Висше училище по мениджмънт - Варна, Туризъм 1041
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 

Обществени комуникации и информационни науки
1038

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Социални дейности 1037

Висше училище/Професионално направление Стойност
Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Музикално и танцово изкуство 1031

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Социални дейности 1027

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Религия и теология 1015

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Биологически науки 1005

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Растениевъдство 1002

Тракийски университет - Стара Загора, Хранителни технологии 1001

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Туризъм 1000

Лесотехнически университет - София, Ветеринарна медицина 999

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Хранителни технологии 999
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 

Изобразително изкуство
997

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Туризъм 995

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Музикално и танцово изкуство 995

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Изобразително изкуство 995

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Туризъм 991

Технически университет - Габрово, Социални дейности 984

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Социални дейности 983
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 

Педагогика на обучението по ...
983

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 
Социология, антропология и науки за културата

983

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Науки за земята 982

Тракийски университет - Стара Загора, Ветеринарна медицина 969

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Физически науки 956
Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Обществени комуникации и 

информационни науки
948

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Изобразително изкуство 947

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Изобразително изкуство 944
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 

Музикално и танцово изкуство
943

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Театрално и филмово изкуство 930

Русенски университет “Ангел Кънчев”, Биотехнологии 921

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Музикално и танцово изкуство 907

Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Изобразително изкуство 902

Медицински университет - Пловдив, Стоматология 872

Театрален колеж “Любен Гройс” - София, Театрално и филмово изкуство 817
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Върна се дефицитът за
юристи и счетоводители
Юристите и счетово-

дителите през тази го-
дина отново са сред
търсените кадри на па-
зара на труда у нас - в
сравнение с периода
преди пандемията тър-
сенето на прависти се
е увеличило с почти
86%, показват данни
на Агенцията по зае-
тостта. Те са на база
национално представи-
телно анкетно проучва-
не след 395 хил. рабо-
тодатели относно тър-
сените кадри с висше
образование в периода
април 2021 - април
2022 г.
Оживление се наблю-

дава и в направленията
“Туризъм” - с 49,7%,
“Администрация и упра-
вление” - с 23%, и “Об-
що инженерство” -
19,7%. Отстъпление
има при търсенето на
висшисти в професио-
налните направления
“Хранителни и химични
технологии” със съо-
тветно по 50,3 и 41,4%,
както и при икономика-
та - с 40,4%.
През ноември т.г. ка-

риерният сайт JobTiger
отчете почти двоен
ръст на обявите за ра-
бота за година, като об-
щият брой на предло-
женията в сайтовете за
работа в страната в съ-
щия месец е бил малко
над 40 хил. - с 86% по-
вече в сравнение със

При правистите ръстът е почти
86% повече обяви. Затихналото
търсене на икономисти
изглежда преодоляно
същия месец на 2020 г.,
а най-търсени се оказ-
ват сервитьорите и IT
специалистите. Минала-
та година обаче беше
отчетено едно от най-
ниските нива на публи-
кувани обяви от нача-
лото на пандемията, за-
дминати единствено от
тези през март. На тази
база за сравнение обя-
вите в хотелиерския и
ресторантьорския
бранш бележат ръст от
цели 249 процента.
Трицифрен спрямо 2020
г. е и ръстът при инфор-
мационните технологии

- 126 на сто, двойно се
е увеличило и търсене-
то на специалисти с
образование в сферата
на счетоводство, одит и
финанси, както и в ад-
министративните и обс-
лужващите дейности. С
92% повече са обявите
в сектора “Търговия и
продажби”, “Маркетинг
и реклама” - с 81%,
“Производство” - 72%,
“Логистика и транспорт”
- с 65%. В секторите
“Здравеопазване и фар-
мация” и “Строителство”
увеличението е съо-
тветно с 56 и 52%.

Рейтингът - ноу хау...
(Продължение от 3-а стр. )

В тези 80 страници може да на-
мерите:
� Подробна информация за

важните данни в новото издание
на рейтинговата система на база
публичната информация, достъпна
на https://rsvu.mon.bg/.
Каква е методологията му и с

какъв инструментариум измерва
качеството на различните дипло-
ми.
Какви са класациите по профе-

сионални направления.
Какви специалности предлагат

различните университети в тези
направления.

Публикували сме данните за
част от професионалните на-
правления, а пълната база данни
може да намерите на електрон-
ната платформа на рейтингова-
та система на адрес
https://rsvu.mon.bg/
� “24 часа” анализира подробно

фактите от рейтинговата система и
ви предоставя най-важното в числа
и данни, представено прегледно и
с графики и таблици.

Очертахме профилите
на различните групи
направления

в българските университети - как-
ви кадри с какви перспективи под-
готвя всяка една от тях, коя ди-
плома какво носи.
� И нещо много важно - тъй като

рейтинговата система дава възмож-
ност за дългосрочно планиране,
търсим пресечната точка на висше-
то образование и реалната иконо-
мика - тя е в квалифицираните спе-
циалисти. Гледаме към зараждащи-
те се трендове. И към сценариите
за бъдещето на висшите училища и
пазара на труда в България. Как
ще се развиват те. Какви и колко
са младите кадри с висше образо-
вание, необходими на бизнеса, къ-
де има риск от “свръхпроизводство”
и къде - от дефицит на специалисти.
От какви компетенции, знания и
умения има необходимост днес и в
следващите години. Какви са про-
фесиите на бъдещето. В изданието
ще намерите богата информация по
тези теми.
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Георги Стойчев:
Георги Стойчев е ръководител на

екипа, обновил данните рейтинго-
вата система за 2021 г. по поръчка
на МОН. Екипът е консорциум
„ИОО-С”, съставен от Институт
“Отворено общество – София” и
СирмаСолюшънс.

Образователен борд
� Завършил е фи-

лософия в Софийския
университет “Св.
Климент Охридски”
� Професионална-

та му кариера като
журналист започва
през 1992 г. в БНТ
като редактор и во-
дещ на новините
� Работил е като

редактор и директор
на радио “Свободна
Европа” в Прага
� От 2005 г. е из-

пълнителен дирек-
тор на Институт “От-
ворено общество” -
София
�Женен, с 4 деца

медицински сестри, лаборанти, както
и на подготовката по другите меди-
цински специалности, включени в на-
правление “Здравни грижи”, наблюда-
ваме увеличение на броя на студенти-
те през последното десетилетие, но то
остава в рамките на около 7% и най-
вероятно няма да е достатъчно, за да
компенсира дефицитите от подобни
специалисти в здравната система.
При педагогическите специалности

трябва да се прави разлика между
подготовката на специалисти за на-
чалното и предучилищното образова-
ние и на такива за средното образова-
ние. По отношение на началното и
предучилищното образование най-ве-
роятно дефицитът от кадри, доколкото
съществува, ще бъде преодолян на
фона на увеличения брой студенти в
направление “Педагогика”. Броят на
студентите в това направление, което
подготвя специалисти за началния и
предучилищния етап на образованието,
нараства с 35% от 2015 година насам.
По отношение на подготовката на

специалисти за средното образование
нещата са по-сложни и в известна
степен противоречиви поради две ос-
новни причини. Първо, преподаватели-
те по различните предмети в средното
образование не са взаимнозаменяеми
и може да се окажем в ситуация да
имаме излишък от специалисти по
един предмет, а дефицити по друг. В
този смисъл според мен планирането
на мерките и стимулите за

привличане на повече
студенти с подобен профил
трябва да се прави на ниво
конкретни специалности,

при които се наблюдава дефицит от
специалисти, а не на ниво професио-
нално направление.
Второ, трябва да се има предвид, че

много от преподавателите в средните
училища всъщност не се подготвят в
педагогически направления, а в други,
като например “Филология”, “История”,
“Математика” и т.н., при които през
последните години наблюдаваме стаг-
нация или дори спад в броя на студен-
тите. На този фон осигуряването на
необходимия брой преподаватели с
необходимия профил за средното обра-
зование остава предизвикателство.
- Ако има обратен тренд за увели-

чение на студентите, това добре ли
е от гледна точка на развитието на
обществото? Университетите ли
трябва да се конкурират за студен-
ти, или обратното?
- Ако увеличаването на броя на сту-

дентите е резултат от по-добра демо-
графска картина в страната и засилен
интерес към висшето образование, то-
гава това е добра новина, защото би
довело до повече и по-добре образо-
вани граждани на страната.
Ако увеличаването на броя на сту-

дентите се дължи на занижени крите-
рии за прием и за обучение във вис-
шите училища, тогава това би било
лоша новина, защото би било сигнал
за влошаване на качеството на вис-
шето образование.
Моето мнение е, че увеличението

на броя на студентите, което започва
да се очертава и което вероятно ще
обхване следващите 7-8 години, ще се
дължи по-скоро на засилен интерес
към висшето образование и на демо-
графския бонус, който висшите учили-
ща ще получат заради по-високата
раждаемост в периода 2003-2009 г.

ЮРИ ВЕЛЕВ

- Г-н Стойчев, какво трябва да
знаят тези, които завършват 12-и
клас и се колебаят какво и къде да
учат по-нататък? Кои дипломи обе-
щават добри кариери? От какви за-
блуди трябва да се предпазват?
- Бъдещите кандидат-студенти е до-

бре да знаят, че има рейтингова сис-
тема на висшите училища в България,
която е

само на един клик
разстояние

и която е създадена, за да им помогне
да се ориентират в огромното разноо-
бразие от специалности и възможно-
сти за обучение, което предлагат бъл-
гарските висши училища. Става дума
за стотици възможни комбинации
между специалност и висше училище.
Струва си всеки кандидат да проучи
тези възможности, преди да вземе
своето окончателно решение къде и
за какво да кандидатства. Може да се
окаже, че съществува специалност,
която даден кандидат-студент винаги е
търсел, но не е знаел, че съществува.
Случвало ми се е в разговор с два-

надесетокласници да ме питат дали
дадена специалност се предлага някъ-
де в България или евентуално в чуж-
бина, без да подозират, че такава
специалност се предлага от

местния университет,
който се намира в същия
град, само на две преки

от средното училище на въпросните
дванадесетокласници. Едно посеще-
ние на страницата на рейтинговата
система в интернет би било добро на-
чало в търсенето на подходящата спе-
циалност и висши училища.
В рейтинговата система има пълен

списък на всички специалности във
всички професионални направления
на всички висши училища в страната.
В нея кандидат-студентите могат да
намерят информация за реализацията
на завършилите на пазара на труда,
включително за това какви доходи по-
лучават завършилите различните про-
фесионални направления в различни-
те висши училища.
Ако се питат какво точно работят

завършилите философия или психоло-
гия, или пък какви са доходите на за-
вършилите математика, или пък могат
ли да изучават право в родния си
град, отговорите на тези и на подобни
на тях въпроси може да бъдат наме-
рени в рейтинговата система.
Разбира се, всяка рейтингова систе-

ма е само помощно средство. Българ-
ската не прави изключение. Тя е един
от достъпните източници на достовер-
на информация за висшите училища.
Между наличието на информация и
крайното решение обаче има дълъг
път, който е строго индивидуален и
който всеки кандидат-студент трябва
да извърви сам.
- Вижда ли се в новия рейтинг на

университетите отражението на
пандемията върху структурата на
висшето образование у нас? И не-
гативни ли са ефектите?
- Пандемията оказва влияние върху

безработицата сред завършилите, коя-
то достига до най-високите си равни-
ща за последните 5 години, като най-
силно се отразява върху завършилите

� Не очаквам резки завои в реформата във
висшето образование - това е поле на широк
консенсус между управляващи и опозиция
� Емиграцията сред младите висшисти намалява
� Влизаме в период на увеличаване на броя на
студентите, но след 2028 г. идва нов срив
� Бъдещето на висшето образование ще зависи и
от това, което правим в училищното, включително
и за ограничаване на отпадането на ученици
� Студентите по медицина и педагогика се
увеличават, но дефицитите от специалисти
от тези професии ще продължат
направление “Туризъм”.
От друга страна, отчасти и заради

мерките срещу пандемията се наблю-
дава съществено увеличение на дохо-
дите на завършилите медицински и
здравни специалности, както и на за-
вършилите педагогически специално-
сти.Именновтезиспециалностинаблю-
давамеинай-същественонарастванена
броя на студентите през последната го-
дина.Можедаседопусне, чепандемия-
та оказва влияние и върху нагласите на
студентите по отношение на това

дали да излязат на пазара
на труда след получаване
на бакалавърска степен,

или да продължат обучението си в
следваща образователна степен. То-
ва, което се вижда, е, че през послед-
ната година съществено нараства бро-
ят на тези, които решават да продъл-
жат обучението си в магистърски про-
грами след получена бакалавърска
степен, което от своя страна води до
задържането на повече студенти във

висшите училища и оттам е фактор за
констатираното през тази година уве-
личаване на броя на студентите в
страната.
- Има ли надежда, че ще се за-

пълнят кадровите дефицити в здра-
веопазването и средното образова-
ние, ако съдим по наплива към
свързаните с това направления?
- Броят на студентите по медицина

наистина нараства през последните
години и на практика се удвоява в
рамките на последното десетилетие,
но това се дължи основно на по-голе-
мия брой чуждестранни студенти. На-
растването на броя на българските
студенти по медицина - макар да съ-
ществува – не е толкова съществено.
От тази гледна точка

дефицитите от подобни
специалисти на българския
пазар вероятно
ще продължат

и през следващите години.
По отношение на подготовката на



Първи места по направления
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“:
Биологически науки
Биотехнологии
Здравни грижи
Икономика
Информатика и компютърни науки
История и археология
Математика
Науки за земята
Обществени комуникации и информа-
ционни науки
Педагогика
Педагогика на обучението по...
Политически науки
Право
Психология
Религия и теология
Социални дейности
Социология, антропология и науки за 
културата
Теория и управление на образованието
Туризъм
Физически науки
Филология
Философия
Химически науки
Технически университет:
Електротехника, електроника и 
автоматика
Енергетика
Комуникационна и компютърна техника
Машинно инженерство
Общо инженерство
Транспорт, корабоплаване и авиация
Медицински университет - София:
Медицина
Обществено здраве
Стоматология
Фармация
Химикотехнологичен и металургичен 
университет - София:
Материали и материалознание
Металургия 
Химични технологии
Американски университет в България:
Администрация и управление
Обществени комуникации и информа-
ционни науки
Аграрeн университет - Пловдив:
Растениевъдство
Растителна защита
Тракийски университет - 
Стара Загора:
Ветеринарна медицина
Животновъдство
Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски“:
Проучване, обработка и добив на 
полезни изкопаеми
Медицински университет - Пловдив:
Медицина
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив:
Хранителни технологии
Лесотехнически университет:
Горско стопанство
Университет по архитектура, строи-
телство и геодезия:
Архитектура, строителство, геодезия
Нов български университет:
Теория на изкуствата
Национална художествена академия:
Теория на изкуствата
Национална музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“:
Музикално и танцово изкуство
Национална академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“:
Театрално и филмово изкуство
Национална спортна академия 
„Васил Левски“:
Спорт
Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“:
Военно дело
Академия на МВР:
Национална сигурност
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реформира висшето
образование създаване на Фонд “Стамболов”?

- Не успях да проследя преговорите
на живо, но от публикации в медиите
оставам с впечатление, че дискутира-
ните мерки на практика са в посока
на продължаване и задълбочаване на
оформените през последните години
политики в тази сфера. Висшето обра-
зование, за разлика от други сфери на
обществения живот, се характеризира

с високо ниво на
консенсус между
политическите партии

и през последните години премина
през съществени и последователни
реформи, които до голяма степен бяха
поддържани, както от управляващите,
така и от опозицията през различните
периоди. В този смисъл аз не очаквам
резки промени или обръщане на посо-
ката на реформите.
- Какви мерки трябват според вас
за да “дръпнат” бързо българските
университети по качество на обуче-
нието и по научни постижения?
- Политики за стимулиране на нау-

чната дейност на висшите училища
съществуват от няколко години и те
вече дават измерими резултати. През
последните години регистрираме съ-
ществено нарастване на броя на
международно разпознаваемите
научни публикации на българските
висши училища. Всъщност през по-
следните 5 години броят на тези публи-
кациисееувеличилдвойновсравнение
с предходния петгодишен период.
Ако съществуващите политики, кои-

то обвързват финансирането и прие-
ма в държавните висши училища с
реализацията на завършилите на па-
зара на труда и с количеството и ка-
чеството на научните публикации,
продължат, тогава може да се очаква
започналите положителни тенденции
да добият устойчив характер. През
следващите години би трябвало да
видим и допълнителни стимули за по-
вишаване на качеството. В новоприе-
тата национална стратегия за разви-
тие на висшето образование до 2030
година има предвидени множество
мерки, насочени към осъвременяване
на учебните програми, подобряване
на връзката с бизнеса, споделяне на
ресурси и създаване на съвместни
програми, включително има мерки за
повишаване на научната етика. Допус-
кам, че изпълнението на тези меркище
доведе до положителни промени.
- Защо въпреки че имаме толко-
ва много университети, се оказа,
че хората у нас имат по-малко до-
верие в науката в сравнение с дру-
гите европейски страни - ако раз-
четем така данните за недоверието
към ваксините?
- Не виждам пряка връзка между

броя на висшите училища и доверие-
то в науката, макар че вероятно мо-
же да се търси и такава. Според мен в
случая има други по-важни фактори.
Различни сравнителни изследвания

показват, че в общества, при които се
наблюдава ниско доверие между хо-
рата и

ниски нива на
функционална и
медийна грамотност,

има и ниско доверие към научното и
експертното знание.Българскотообще-
ство има подобни характеристики. Ние
не сме някакво изключение, а по-скоро
сме ярко потвърждение на правилото.

Трябва обаче да се има предвид, че
демографският фактор за увеличаване
на броя на студентите ще спре да
действа след 2028 година и при равни
други условия

след този период ще
настъпи рязък и още
по-дълбок срив в броя
на студентите

със съответните последици за висши-
те училища и пазара на труда.
Начините да се избегне този срив,

или най-малкото да бъде смекчен са
свързани с разширяване на базата от
потенциални бъдещи кандидат-студен-
ти чрез подобряване на качеството и
обхвата на предучилищното и училищ-
ното образование, включително и
чрез намаляване на дела на отпада-
щите ученици. До голяма степен това,
което ще се случва с висшето образо-
вание в бъдеще, ще зависи от това,
което днес правим в предучилищното
и училищното образование.
Разбира се, има и други фактори,

които ще влияят върху динамиката на
броя на студентите, които се обучават
в страната. Част от тях са свързани с
развитието на възможностите за уче-
не през целия живот, както и с интер-
национализирането на българските
висши училища и способността им да
привличат повече студенти от чужби-
на. По отношение на въпроса кой за
какво се конкурира: дали висшите
училища за студенти, или обратно.
Българските висши училища със си-
гурност се конкурират както помежду
си, така и с висшите училища в чуж-
бина за привличането на най-добрите
кандидат-студенти. За съжаление, в
някои случаи те се конкурират и за
привличането на каквито и да е кан-
дидат-студенти. Националната карта
на висшето образование показа, че

към момента капацитетът
на висшите училища
в България е два пъти
по-голям от броя
на студентите

С малки изключения, в почти всички
професионални направления в страна-
та остават незаети места и свободен
капацитет, а това е предпоставка за
снижаване на критериите за прием.
От друга страна, кандидат-студенти-

те също трябва да се конкурират за
място в най-добрите висши училища и
в най-търсените специалности. Прие-
мът в направления като медицина,
фармация и стоматология, или пък във
водещите университети в голяма част
от другите направления поставя висо-
ки изисквания към кандидат-студенти-
те и те трябва да се конкурират за
най-добрите места. През следващите
години се очаква по чисто демограф-
ски причини броят на кандидат-сту-
дентите да се увеличи и ако на този
фон броят на местата - държавна по-
ръчка, се запази без промяна, тогава
това би довело и до по-голяма конку-
ренция между кандидат-студентите за
субсидираните от държавата места
във висшите училища.
- Пазарът на труда се променя
бързо. Какво трябва да се направи

за добър синхрон с университетите,
ако съдим по рейтинга, а и по кар-
тата на висшето образование, която
бе създадена преди месеци?
- Мисля, че през последните години

се прави немалко, за да може струк-
турата на висшето образование да се
приближи максимално до нуждите на
пазара на труда. По отношение на
прилаганите политики за прием и фи-
нансиране на висшето образование
според потребностите на пазара на
труда България в много отношения е
пионер и е сочена за пример в меж-
дународен план.
Обвързването на приема и финанси-

рането на висшите училища с реали-
зацията на завършилите на пазара на
труда създава автоматичен механизъм
за корекция на броя и профила на
приеманите студенти според търсене-
то от страна на работодателите. Въве-
дените механизми функционират като
своеобразен образователен борд по
подобие на функционирането на ва-
лутния борд. Те намаляват възможно-
стите за субективни и произволни ре-
шения и създават предпоставки разви-
тието на профилната структура на вис-
шето образование да следва нуждите
на пазара на труда.
Разбира се, висшето образование

има по-широка мисия от тази да по-
среща нуждите на работодателите.
Много хора отиват във висшите учили-
ща не непременно за да си намерят
добре платена работа след завършва-
не, а за да развият талант, който
имат, или защото са водени от раз-
лични естетически, етични или други
духовни търсения. В този смисъл е
важно планирането и развитието на
висшето образование да отчита не са-
мо непосредствените потребности на
пазара на труда, но и търсенето от
страна на кандидат-студентите. По-
добно разбиране стои и в основата на
Националната карта за развитие на
висшето образование, от която се
очаква да бъде един от инструментите
за регулиране на бъдещите промени в
профилната и териториалната структу-
ра на висшето образование в България.
- Вижда ли се в данните отчетлив
тренд на спад на “изтичането на
мозъци” от България?
- Това, което показват данните в

рейтинговата система, е, че делът на
завършилите, които не се осигуряват в
страната, устойчиво намалява през
последното десетилетие, което може
да се тълкува като косвен сигнал, че
броят на хората, които трайно емигри-
рат и късат връзките си със социална-
та система на страната и с българския
трудов пазар, намалява. Увеличеният
брой на студентите през настоящата
година също може да се тълкува като
косвен сигнал, че се увеличава делът
на тези, които предпочитат да останат
и да учат в страната, вместо във вис-
ши училища зад граница. Последното,
разбира се, може да се дължи на
ограниченията, свързани с пандемия-
та, както и на тези, произтичащи от
излизането на Великобритания от ЕС.
- Как ще коментирате идеите за ре-
формавъввисшетообразование,кои-
то се появиха на преговорите за коа-
лиционноправителство -напримерза
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52 професионални
направления.
Доходи и кариери
Системата на висшето образование

в България обхваща 52 висши учили-
ща, от които 38 държавни и 14 частни.
Обучението е по 52 професионални

направления. Рейтингът на висшите
училища ги класира тъкмо в рамките
на тези професионални направления.
Тук и на следващите страници ви

представяме кратки профили на тези
направления, като започваме с тези с
най-много студенти

Администрация и
управление-в26университета
- Брой действащи студенти 13 135
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1500,81 лв.
- Регистрирани безработни 4,07%
Това е едно от най-масови профе-

сионални направления в българското
висше образование. Обучение по спе-
циалностите в него се предлага в 26
от висшите училища в страната. Масо-
вият характер на това направление
предполага факта, че сред завършили-
те различните висши училища в на-
правлението се наблюдават съществе-
ни различия в средните нива на осигу-
рителен доход, безработица и дял на
реализиращите се на позиция, изиск-
ваща висше образование.

Икономика - с най-много
студенти, но намаляват
- Брой действащи студенти 29 321
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1506,93 лв.
- Регистрирани безработни 3,88%
Икономика е най-масовото напра-

вление в българското висше образова-
ние. Обучение по специалности в това
направление се предлагат в 26 от об-
що 52 висши училища. През послед-
ните години обаче броят на студенти-
те в това направление непрекъснато
намалява. В направлението се наблю-
дават съществени различия в средни-
те нива на осигурителния доход, без-
работицата и приложението на придо-
битото висше образование сред за-
вършилите в зависимост от висшето
училище, в което са получили образо-
ванието си. При анализа на данните
на водещите три университета в на-
правлението трябва да се има пред-
вид, че докато в Американския и в Со-
фийския университет в това направле-
ние са обучават сумарно около 600
действащи студенти, то в УНСС учат
над 10 000 действащи студенти в ши-
рока палитра от специалности за обу-
чение на бакалаври, магистри и док-
тори. Тази разлика в броя обучаеми и
в различния обем застъпени специал-
ности до известна степен може да
обясни и наблюдаваните различия в
реализацията сред завършилите. И
трите водещиучилищавнаправлението
показватприблизителноравенрезултат
в класирането с пренебрежима разлика
между трите (в рамките на5 точки), като
сред работодателите УНСС продължа-
ва да бъде най-разпознаваемото висше
училище за подготовка на кадри с
икономически профил в страната.

Педагогика - мнозина
оставатдаработятвБългария
- Брой действащи студенти 16 717

Коя диплома
какво дава
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1337,16 лв.
- Регистрирани безработни 3,84%
Педагогика е второто най-масово

професионално направление в българ-
ското висше образование. Преподава
се в едно частно и девет държавни
висши училища. Средният успех от
дипломата за завършено средно обра-
зование на студентите в първи курс е
приблизително равен на средната
стойност за първокурсници в страната.
Приносът към осигурителната система
сред завършилите това направление е
сред най-високите, като близо 2/3 от
тях се осигуряват в страната. Най-че-
сто завършилите се реализират като
преподаватели. Осигурителният доход
на завършилите е сравнително нисък
в сравнение със средната стойност на
завършилите през последните пет го-
дини за страната, а рискът от безра-
ботица се доближава до средната
стойност за тази група.

Педагогика на обучението
по... - 2/3 работят
по специалността
- Брой действащи студенти 7833
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1337,21 лв.
- Регистрирани безработни 4,33%
Направлението предлага богато раз-

нообразие от специалности в различ-
ните образователно-квалификационни
степени: от английски език и методика
до физическо възпитание и спорт. То
попада сред 7-те най-масови напра-
вления в българското висше образова-
ние с близо 8000 студенти, които се
обучават в 11 държавни и 1 частно
висше училище. Близо две трети от
завършилите направлението се реали-
зират на позиция, която изисква вис-
ше образование, но делът на безра-
ботните сред завършилите през пред-
ходните пет години е висок в сравне-
ние със средните за новозавършили
висшисти в страната. Най-често завър-
шилите това направление работят ка-
то преподаватели.

Теория и управление
на образованието -
ниска безработица
- Брой действащи студенти 286
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1652,82 лв.
- Регистрирани безработни 2,24%
Има 5 висши училища, които са

акредитирани за преподаването на то-
ва професионално направление. Сред-
ният успех от диплома за завършено
средно образование на приетите пър-
вокурсници в това направление е ра-
вен на средния за страната. Почти
95% от завършилите се реализират на
позиция, която изисква висше образо-
вание, а безработицата е една от най-
ниските в сравнение с тази за завър-
шилите други професионални напра-
вления в страната.

� Вижте профилите на други
професионални направления

на 18-а, 19-а, 20-а, 21-а и 22-а стр.

Най-ценените
качества от
работодателя
- самоконтрол
и дисциплина

че, че пандемията е
“охладила” намерения-
та на други 13 хил. ра-
ботодатели. Все пак от
есента на 2020 г. до
април тази година, ко-
гато е правено изслед-
ването, бизнесът е ус-
пял да поеме глътка
въздух и отново да за-
почне да наема нов
персонал - с 2,6 от за-
губените 5,5%.

Заради намален
обем на продажби и
услуги и нови вълни на
ограничения на бизне-
са други над 12 хил.
фирми са планирали да
освободят персонал в
периода април 2021 -
април 2022 г.

Най-честата форма
на наемане е постоян-
ната заетост, като
след пандемията про-
центът на работодате-
лите, предпочитащи
този тип, се е увели-
чил от 76 на 79% от
анкетираните, заявили,
че ще търсят персонал
до април догодина.
Над 68% от работода-
телите, търсещи слу-
жители, казват, че сре-
щат затруднения при
намиране на подходя-
щите хора - най-често
при професии като
продавач-консултант,
програмисти и шивачи.

Задължителни стават
добрите компютърни умения
Самоконтрол и дисци-

плина! Това са двете
най-важни умения, за
които следят работода-
телите при наемането
на нови служители, по-
казват данни на Аген-
цията по заетостта на
база национално пред-
ставително анкетно
проучване сред 395.
хил. работодатели. Над
85% от тях са посочили
способността за само-
контрол и дисциплина
като най-значими каче-
ства, които търсят при
подбора на служители в
предприятията си.
На следващо място е

продуктивността на слу-
жителите, както и дали

проявяват инициатива -
това качество е важно
за 74% от анкетирани-
те. Заради все по-често
срещаната дистанцион-
на форма на работа,
пряко следствие от пан-
демията, все повече ра-
ботодатели предпочитат
да наемат служители и
с висока дигитална ком-
петентност.

Нагласите
на бизнеса
към наемането
на нов персонал
14,3% от анкетирани-

те казват, че имат
нужда от наемането на
нов персонал до април
2022 г. Оказва се оба-





Медиците висшисти 

 Студенти по медицина, стоматология, фармация, здравни грижи, 
обществено здраве

 Топ 3 по среден успех от дипломата за завършено средно образование - 
приети студенти в първи курс по:

Студенти по медицина
2013 г.

2020 г.

2013 г.

2020 г.

6000

12 500

2021 г. 13 240

19 000

28 000

2021 г. 28 997

Медицина

5,59

Фармация

5,54

Стоматология

5,45
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Медицинските
направления -
престиж и успех

ложение на дипломата. Безрабо-
тицата сред завършилите е под
1%. Входните изисквания към
кандидат-студентите в направле-
нието са сред трите най-високи в
страната, като средният успех от
дипломата за средно образова-
ние на приетите в първи курс сту-
денти е около 5,50. Направление-
то е на второ място по дял чуж-
дестранни студенти след “Меди-
цина” - над 43%. Трябва да се
има предвид, че почти 30% от за-
вършилите през последните 5 г.
се реализират на трудовия пазар
като самоосигуряващи се, което
вероятно оказва влияние върху
данните за регистрирания среден
осигурителен доход.

Фармация - работиш
каквото си учил
- Брой действащи студенти

2500
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1721,57 лв.
- Регистрирани безработни

0,7%
Направлението се радва на ви-

сок престиж сред студентите, ка-
то се нарежда на второ място по
успеха от дипломата за завърше-
но средно образование на студен-
тите в първи курс, на четвърто
място по дял на чуждестранните
студенти, както и сред трите на-
правления с най-ниска безработи-
ца сред завършилите. Направле-
нието може да се изучава в 5
държавни висши училища. Пове-
че от 90% от завършилите напра-
влението се осигуряват в Бълга-
рия и около 90% работят на пози-
ция, отговаряща на завършеното
висше образование.

Медицина - повече от
половината студенти
са чужденци
- Брой действащи студенти 13

186
- Среден осигурителен доход

на завършилите 2100,63 лв.
- Регистрирани безработни

0,29%
“Медицина” е традиционно едно

от най-добре представящите се
професионални направления и
разлика между висшите училища,
които предлагат обучение в това
направление, почти няма. Те
имат високи изисквания към кан-
дидат-студентите на входа и оси-
гуряват почти пълна реализация
след завършване.
Средният успех на студентите

първи курс от дипломата за за-
вършено средно образование е
отличен и е най-висок за страна-
та за поредна година. Безработи-
цата сред завършилите клони към
нула, а процентът на тези, които
работят на позиция, отговаряща
на придобитото образование, е
вторият най-висок в страната (по-
чти 98%).
Висшите училища в това напра-

вление подготвят кадри не само
за българския трудов пазар, но и
за този извън страната. Повече
от половина от студентите, които
се обучават в това направление,
са чужденци (58%).

Здравни грижи -
все повече студенти,
доходите растат
- Брой действащи студенти

6610
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1429,80 лв.
- Регистрирани безработни

2,2%
Завършилите са търсени спе-

циалисти на пазара на труда. То-
ва е едно от направленията, при
които се наблюдават съвсем мал-
ки разлики в реализацията на за-
вършилите различните висши
училища. Безработицата сред за-
вършилите през последните 5 г. е
в първата половина на най-ниски-
те, а по степен на приложение на
придобитото висше образование
направлението се нарежда сред
10-те най-добри в страната. През
последната година се наблюдава
съществено нарастване на дохо-
дите на завършилите това напра-
вление. Наблюдава се и трайна
тенденция за нарастване на броя
на студентите.

Обществено здраве - в
топ 10 по реализация
- Брой действащи студенти

2671
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1862,75 лв.
- Регистрирани безработни

1,86%
Сред завършилите се наблюда-

ва ниска безработица. Направле-
нието се характеризира с висок
процент на завършили, които ра-
ботят по специалността, както и с

високи стойности на приноса на
завършилите към осигурителната
система и относително високи до-
ходи спрямо средните за страна-
та.
По всички тези показатели за

реализация на пазара на труда
“Обществено здраве” се нарежда
сред 10-те най-добри професио-
нални направления в страната.
Между отделните висши училища
в направлението обаче могат да
се открият непренебрежими раз-
лики. Резултатите на водещите в
класацията медицински универси-
тети съответно в София, Пловдив
и Варна са близки.

Стоматология -
безработица под 1%
- Брой действащи студенти

3553
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1018,50 лв.
- Регистрирани безработни

1,02%
Професионалното направление

се преподава в медицинските
университети в София, Пловдив и
Варна, които имат много близки
резултати в класацията. “Стома-
тология” е на 4-о място от всички
направления по заетост и по при-

IT, компютри
и математика
- добре
платени
Информатика и
компютърни науки -
с най-високи доходи
- Брой действащи студенти 8064
- Среден осигурителен доход на

завършилите 2100,36 лв.
- Регистрирани безработни 2,57%
За поредна година средните доходи

на завършилите това професионално
направление са най-високи в страна-
та, а средният успех от дипломата за
завършено средно образование на
студентите първи курс в направление-
то е сред шестте най-високи в страна-
та. Има обаче съществени различия в
средните нива на доходи, заетост и
степен на приложение на придобитото
висше образование в зависимост от
конкретно завършеното висше учили-
ще. Доходите на завършилите висши-
те училища в челото на класацията са
около 2 пъти по-високи от тези на за-
вършилите висши училища в края на
класацията. Броят на действащите
студенти в това направление плавно
расте през последните години, като
през 2021 г. се нарежда сред шестте
най-масови професионални направле-
ния в България.

Комуникационна и
компютърна техника
- добре платени, но
зависи къде ще завършиш
- Брой действащи студенти 8453
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1904,53 лв.
- Регистрирани безработни 2,55%
Това е най-многобройното инженер-

но направление в българското висше
образование. Преподава се в 16 вис-
ши училища. Средният успех от ди-
пломата за завършено средно образо-
вание на първокурсниците в направле-
нието е почти равен на средната стой-
ност за страната по този показател.
Средният месечен осигурителен доход
на завършилите се нарежда на седмо
място сред най-високите доходи в раз-
личните направления в страната, без-
работицата е значително по-ниска от
средната за висшисти. Над 60% от за-
вършилите направлението през по-
следните 5 г. работят на позиция, за
която се изисква висше образование.
Между завършилите различните вис-
ши училища в направлението се на-
блюдават съществени различия в сте-
пента на реализация.

Математика - все още
малко студенти,
но с добри заплати
- Брой действащи студенти 458
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1963,95 лв.
- Регистрирани безработни 2,3%
В това направление доходите са ви-

соки, нареждайки се на четвърто мя-
сто в страната. Завършилите се реали-
зират предимно като специалисти по
информационни и комуникационни тех-
нологии, стопански и административни
специалисти и като преподаватели. То-
ва е едно от направленията с най-ма-
лък брой студенти в страната, въпреки
че завършилите го се радват на добра
реализация на пазара на труда.

Лекари и учители...
(Продължение от 7-а стр. )
Професионалните направления с най-

високи средни осигурителни доходи
сред завършилите са:
“Информатика и компютърни науки”

(2100,36 лв.), “Математика” (1963,95
лв.), “Комуникационна и компютърна
техника” (1904,53 лв.), “Проучване, до-
бив и обработка на полезни изкопаеми”
(2018,11 лв.), “Металургия” (1942,96
лв.), “Обществено здраве” (1862,75 лв.),
“Медицина” (2100,63 лв.), “Електроника,

електротехника и автоматика” (1807,29
лв.) и “Военно дело” (1925,16 лв.).
На обратния полюс - с най ниски оси-

гурителни доходи са “Растениевъдство”
(1174,66 лв.), “Социални дейности”
(1201,21 лв.), “Животновъдство” (1210,4
лв.).
Няма обаче нито едно професионал-

но направление, при което осигурител-
ният доход тази година да е под 1000
лв. През 2018 г. в близо половината от
направленията е бил под 1000 лв.



Средни осигурителни доходи (топ 5)

Mедицина

Информатика и
компютърни науки

Проучване, добив 
и обработка на 
полезни изкопаеми

Металургия

Математика

2101 лв.

2100 лв.

2018 лв.

1964 лв.

1943 лв.
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Перспективите
за инженери,
архитекти, технолози
Материали и
материалознание -
по-високи от
средните доходи
- Брой действащи студенти

321
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1579,06 лв.
- Регистрирани безработни

4,41%
Университетът - лидер в класа-

цията, се откроява с по-високите
си постижения в сферата на нау-
чните изследвания. Едва всеки
трети от наетите, които са за-
вършили това направление, ра-
боти на позиция за висшист.
Осигурителният доход на завър-
шилите е малко по-висок от
средния за висшист в страната.
Направлението попада сред че-
тирите с най-малък брой студен-
ти в България.

Машинно инженерство -
2 пъти по-високи
доходи при лидерите
в класацията
- Брой действащи студенти

3899
- Среден осигурителен до-

ход на завършилите 1602,29
лв.

- Регистрирани безработни
3%
Направлението е сред големи-

те по броя на студентите. Близо
60% от завършилите това на-
правление през последните 5
години не се реализират на по-
зиции, за които се изисква вис-
ше образование. В същото вре-
ме обаче средният осигурите-
лен доход на завършилите е
близък до средния за завърши-
лите през последните пет годи-
ни висше образование, докато
безработицата е над средните
нива за същата съвкупност. Има
съществени разлики в нивото на
доходите сред завършилите
университетите, които са лиде-
ри в класацията, и тези с по-
задни позиции в класирането,
като при първенците доходите
са до 2 пъти по-високи. Подобни
и дори още по-големи разлики
се наблюдават и по отношение
на безработицата сред завър-
шилите.

Енергетика - по-високи
от средните доходи
- Брой действащи студенти

1419
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1699,51 лв.
- Регистрирани безработни

1,99%
“Енергетика” се преподава в 5

висши училища в различни точ-
ки на страната. Типично инже-
нерно професионално направле-
ние, при което средните нива на
заетост и осигурителни доходи
на завършилите са по-високи от
средните за страната. Приложе-
нието на придобитото висше

образование сред завършилите
“Енергетика” има стойност, близ-
ка до средната стойност за вис-
шистите в страната. Успехът от
диплома за средно образование,
с който студентите влизат в не-
го, е сред петте най-ниски за
страната.

Общо инженерство -
широк спектър
от специалности
- Брой действащи студенти

4847
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1604,91 лв.
- Регистрирани безработни

3,49%
Това направление се препо-

дава в 14 висши училища в
страната и има широк спектър
на изучаваните специалности,
застъпени в различните висши
училища - от “Аграрно инже-
нерство” до “Компютърни тех-
нологии в инженерната дей-
ност”, което вероятно може ча-
стично да обясни различните
резултати на участващите в
класацията висши училища.
Направлението се характеризи-
ра с риск от безработица, по-
нисък от средния за висшисти в
страната, и с осигурителен до-
ход на завършилите, по-висок
от средния за висшисти в Бъл-
гария, но се наблюдават съще-
ствени разлики в представяне-
то на различните висши учили-
ща в класацията.

Транспорт,
корабоплаване
и авиация - много
чужди студенти
- Брой действащи студенти

5036
- Среден осигурителен до-

ход на завършилите 1395,43
лв.

- Регистрирани безработни
2,41%
В това направление има раз-

лични по профил и изисквания
специалности - от свързани с
железопътния транспорт до та-
кива, подготвящи инженери за
авиационната индустрия и за
корабоплаването.
За обучението по корабопла-

ване е характерно наличието на
множество регулирани специал-
ности. По отношение на реали-
зацията на пазара на труда
трябва да се има предвид, че
голяма част от завършилите
специалности, свързани с кора-
боплаването, се реализират в
чужбина или работят на кораби
под чужд флаг, което обяснява
ниските стойности на индикатор
“Принос към осигурителната
система” за някои от висшите
училища. По същата причина
може да се приеме, че данните
за осигурителен доход на за-
вършилите не са показателни
за пълния размер на заплаща-
нето на труда на специалистите,

реализиращи се в сферата на
корабоплаването. Направление-
то като цяло се отличава с от-
носително висок дял чужде-
странни студенти (над 10%).

Архитектура,
строителство и
геодезия - във вузове
с разнообразен профил
- Брой действащи студенти

4887
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1498,82 лв.
- Регистрирани безработни

2,18%
Обучение предлагат висши

училища с разнообразен профил
в зависимост от застъпените във
всяко от тях различни по своя
характер специалности в сфера-
та на архитектурата, строител-
ството, геодезията и пожарната
и аварийна безопасност. Това
разнообразие предопределя и
различен професионален път за
реализация след завършване в
зависимост от избраната спе-
циалност. На този фон изборът
на висше училище в това напра-
вление може в голяма степен да
зависи от интереса на кандидат-
студентите към конкретна спе-
циалност, а не от мястото, което
дадено висше училище заема в
различни класации.

Хранителни
технологии
- Брой действащи студенти

2133
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1212,29 лв.
- Регистрирани безработни

4,56%
Като цяло завършилите “Хра-

нителни технологии” имат по-
слаба реализация на позиция,
изискваща висше образование,
по-висок риск от безработица и
по-ниски доходи от средните за
завършилите през последните 5
години висшисти в страната.

Къде
добавената
стойност е
най-голяма
Проучване, добив и
обработка на полезни
изкопаеми - в
топ 3 по доходи
- Брой действащи студенти 619
- Среден осигурителен доход на

завършилите 2018,11 лв.
- Регистрирани безработни

2,11%
Направлението се преподава един-

ствено в Минно-геоложкия универси-
тет. Приемат се студенти с едни от
най-ниските оценки от диплома за
завършено средно образование, но
същевременно средният осигурите-
лен доход на завършилите напра-
влението е сред трите най-високи
сред висшистите в страната, отстъп-
вайки само на доходите на завърши-
лите направленията “Информатика и
компютърни науки” и “Медицина”. От
друга страна, едва 40% от завърши-
лите работят на позиция, изискваща
висше образование, което е значи-
телно по-малко от средната стойност
за завършилите висше образование
в страната през последните 5 г.

Металургия - с висок
принос към
осигурителната система
- Брой действащи студенти 152
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1942,96 лв.
- Регистрирани безработни 1,79%
Обучение в това направление

предлага само едно висше училище
в България. Обучението осигурява
висока добавена стойност. В него за-
почват да учат студенти със сравни-
телно нисък среден успех от дипло-
мата за средно образование. Сред-
ният осигурителен доход на завър-
шилите обаче е петият най-висок в
страната. Металурзите имат висок
принос и към осигурителната систе-
ма, като делът на осигурените сред
завършилите през последните 5 го-
дини се нарежда на шесто място из-
между всички 52 направления в
страната.

Електротехника,
електроника и
автоматика - масово
направление, добре
платени кадри
- Брой действащи студенти 5004
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1807,29 лв.
- Регистрирани безработни

2,34%
Средният успех на студентите от

дипломата за завършено средно
образование е малко по-нисък от
средния за страната. В същото вре-
ме средният осигурителен доход на
завършилите се нарежда сред 10-те
най-високи в страната, а безработи-
цата сред тях е значително по-ниска
от средните стойности за завърши-
лите висше образование през по-
следните пет години. Това направле-
ние попада сред трите най-масови
инженерни професионални направле-
ния в страната.
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Право - престижът е
по-висок от доходите
- Брой действащи студенти 7559
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1401,05 лв.
- Регистрирани безработни 3,13%
Eдно от най-желаните професио-

нални направления с висок престиж
сред кандидат-студентите. Средният
успех от дипломата за завършено
средно образование на приетите в
първи курс студенти е сред петте
най-високи в страната. Две трети от
завършилите се реализират на пози-
ция, която изисква висше образова-
ние, но средният осигурителен доход
сред завършилите е по-нисък от
средния за висшисти в страната. До-
миниращ работодател в това профе-
сионално направление е държавата,
като най-често завършилите през по-
следните 5 години работят като дър-
жавни служители и юристи. “Право”
е осмото най-масово професионално
направление в България.

С филология - реализация
малко под средната
- Брой действащи студенти 6302
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1467,99 лв.
- Регистрирани безработни 3,9%
Седем са висшите училища, които

предлагат обучение в това направле-
ние - 6 държавни и едно частно. Те
предлагат широк избор от различни
езици и респективно специалности.
Завършилите това направление най-
често се реализират като преподава-
тели и стопански и административни
приложни специалисти. “Филология”

Хуманитарни, социални
и правни направления

се радва на сравнително висок пре-
стиж сред студентите с един от висо-
ките успехи от дипломата им за

средно образование в първи курс.
Стойностите за това професионално
направление, измерващи реализа-
цията на пазара на труда, са малко под
средните за завършили висше образо-
вание през последните 5 години.

Обществени комуникации
покриват широка палитра
от специалности
- Брой действащи студенти 3199
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1479,22 лв.
- Регистрирани безработни 3,89%
Това направление покрива широка

палитра от специалности: от журна-
листика до библиотекарство, и се
преподава от 9 висши училища - как-
то държавни, така и частни. Осигури-
телният доход на завършилите това
направление и нивото на безработи-
ца са около средните стойности на
съответните индикатори за страната.

История и археология -
доходи под средните
- Брой действащи студенти 1229
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1350,25 лв.
- Регистрирани безработни 4,19%
Завършилите са изправени пред

сериозни предизвикателства при
реализацията на пазара на труда.
Осигурителният доход на завършили-
те и делът на осигурените сред тях
са по-ниски от средните нива за за-
вършили през последните 5 години
висшисти в страната. Реализацията
на позиция, за която се изисква вис-
ше образование, е равна на средна-
та за страната стойност. Средният
успех от дипломата за завършено
средно образование на приетите в
първи курс също е малко по-нисък от
средната стойност за страната. Най-
често завършилите това професио-
нално направление се реализират
като преподаватели.

Психология - две трети
работят по специалността
- Брой действащи студенти 4269
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1447,16 лв.
- Регистрирани безработни 4,14%
Това е едно от желаните и пре-

стижни сред кандидат-студентите ху-
манитарни направления, предлагано
в 8 висши училища. Средният успех
от дипломата за завършено средно
образование на приетите в първи
курс студенти е над средния за пър-
вокурсниците в страната, като се на-
блюдава съществена разлика по то-
зи показател между първия и по-
следния в класирането. Осигурител-
ният доход на завършилите Психоло-
гия е по-нисък от средната стойност
за завършилите висше образование
в страната. Близо две трети от рабо-
тещите на трудов договор сред за-
вършилите това направление през
последните пет години работят на
позиция, съответстваща на придоби-
тата образователна степен, а около
80% се осигуряват в България.

Социология, антропология
и науки за културата -
има значение къде
ще завършиш
- Брой действащи студенти 1097
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1391,12 лв.
- Регистрирани безработни 4,12%
Това е едно от хуманитарните на-

правления, които се радват на висок
престиж сред студентите, със средна
оценка от дипломата за средно обра-
зование, надвишаваща средната
стойност за страната. Средният оси-
гурителен доход на завършилите на-
правлението е по-нисък от средната
стойност за специалисти, завършили
висшето си образование в страната
през последните 5 години, а безра-
ботицата сред тях е по-висока от
средната стойност за младите вис-
шисти. Данните за реализация на па-
зара на труда очертават съществена
диференциация между две групи
сред завършилите - на завършилите
висши училища в София и на завър-
шилите висши училища в други гра-
дове на страната.
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Политически науки -
успехът от дипломата
за средно образование
сред най-високите
- Брой действащи студенти 1932
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1697,93 лв.
- Регистрирани безработни 3,42%
Традиционно направлението се

радва на висок престиж, като студен-
тите в първи курс в направлението
имат среден успех от дипломата за
средно образование сред най-висо-
ките в страната. Като цяло реализа-
цията на завършилите е добра и е с
по-ниска от средната за страната
безработица за завършилите през
последните 5 години, а осигурител-
ният доход е сравнително висок със
стойности над средните за завърши-
лите висше образование през посо-
чения период. Завършилите се реа-
лизират предимно като стопански и
административни специалисти и дър-
жавни служители.

Философия - безработица
малко над средната
за висшисти
- Брой действащи студенти 589
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1413,6 лв.
- Регистрирани безработни 4,33%
Това професионално направление

се преподава в 5 висши училища и е
едно от най-малобройните като брой
студенти. При завършилите има мал-
ко над средната безработица за спе-
циалисти с висше образование, а
осигурителният им доход е по-нисък
от средния за завършилите висше
образование в страната. Завършили-
те “Философия” през последните 5
години най-често се реализират на
пазара на труда като преподаватели,
продавачи, стопански и администра-
тивни приложни специалисти.

Религия и теология
- Брой действащи студенти 403
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1331,93 лв.
- Регистрирани безработни 3,22%
Желаещите да се обучават в това

професионално направление имат
възможност да го направят в 4 дър-
жавни висши училища в България.
Средният доход на завършилите
през последните 5 години в това на-
правление е значително по-нисък от
средния за висшистите в страната.
Рискът от безработица е близък до
средния за новозавършилите висше
образование. Приемът става с едни
от най-ниските оценки от дипломите
за завършено средно образование.
Трябва да се има предвид обаче, че
избралите специалности от това про-
фесионално направление вероятно
имат по-дълбоки мотиви, които неви-
наги са обвързани с възможната реа-
лизация на пазара на труда.

Туризъм - пандемията
намали перспективите
- Брой действащи студенти 3850
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1218,48 лв.
- Регистрирани безработни 5,89%
Професионалното направление се

преподава в 14 висши училища в
страната и е едно от многобройните
по броя действащи студенти. Напра-
влението е на последно място по дял
на завършилите, които заемат пози-
ция, отговаряща на завършеното
висше образование, като делът вари-
ра в зависимост от висшето учили-
ще. На фона на пандемията от
COVID-19 и свързаните с нея ограни-

чителни мерки, засягащи туристиче-
ския бизнес, завършилите това на-
правление през 2021 година са из-
правени и пред най-висок риск от
безработица в сравнение със завър-
шилите останалите направления в
страната. Когато се интерпретират
данните на отделните висши учили-
ща, трябва да се има предвид, че
Икономическият университет във
Варна има най-висока оценка за про-
грамна акредитация и подготвя най-
много специалисти в това направле-
ние в страната - с над 1200 действа-
щи студенти през 2021 година, дока-
то за сравнение в Лесотехническия
университет се обучават около 60
действащи студенти, а в Софийския
университет “Св. Климент Охридски”
- малко над 200. Икономическият
университет във Варна и Софийският
университет “Св. Климент Охридски”
се отличават с най-висок престиж
сред преподавателите, студентите и
работодателите в сравнение с други-
те висши училища в това направле-
ние.

Социални дейности -
силна зависимост
от доходите в
публичния сектор
- Брой действащи студенти 1394
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1201,21 лв.
- Регистрирани безработни 5,21%
Преподава се в 11 висши училища.

Въпреки запазената тенденция за
сравнително ниски доходи и висока
безработица трябва да се има пред-
вид, че доходите на този вид специа-
листи са силно зависими от полити-
ката по отношение на доходите в пу-
бличния сектор, който е сред основ-
ните им работодатели. Все пак около
80% от завършилите направлението
са осигурени в страната, а почти по-
ловината работят на позиция, която
изисква висше образование.

4 природни
науки
Биологически науки -
интензивна
научна дейност
- Брой действащи студенти

1961
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1341,54 лв.
- Регистрирани безработни

3,91%
Обучение в това професио-

нално направление предлагат 5
висши училища. То се характе-
ризира с интензивна научна
дейност и голям брой научни
публикации. Осигурителният до-
ход на завършилите е под сред-
ните стойности за завършилите
висше образование в България
през последните 5 години. В на-
правлението има ясно очертан
лидер, който запазва водещите
си позиции във всички досегаш-
ни издания на рейтинговата
система.

Физически науки -
висока цитируемост на
научните публикации
- Брой действащи студенти

678
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1556,94 лв.
- Регистрирани безработни

3,13%
Направлението се отличава с

високо ниво на цитируемост на
научните публикации, като ос-
новна заслуга за това има уни-
верситетът лидер в стандарти-
зираната класация. Около поло-
вината от завършилите работят
на позиция, за която се изисква
висше образование, а най-често
се реализират като специалисти
по природни и технически науки
и по информационни технологии.

Химически науки
- Брой действащи студенти

882
- Среден осигурителен до-

ход на завършилите 1357,3 лв.
- Регистрирани безработни

3,86%
Направлението се преподава

в 5 държавни висши училища.
40% от завършилите се реали-
зират на позиция, която изиск-

ва висше образование, а оси-
гурителният доход на завърши-
лите това направление е бли-
зък до средния за висшистите
в страната. Завършилите се
реализират основно като спе-
циалисти по природни и техни-
чески науки и стопански и ад-
министративни специалисти.

Науки за земята -
изборът на вуз
е според интереса
към конкретна
специалност
- Брой действащи студенти

1212
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1361,37 лв.
- Регистрирани безработни

4,78%
Осигурителният доход на за-

вършилите през последните 5
години в професионалното на-
правление е под средния за та-
зи група в страната. Трябва да
се отбележи, че различните
висши училища в това напра-
вление предлагат различни по
своя характер и насоченост
специалности и в много случаи
изборът на висше училище мо-
же да бъде предопределен от
интереса към конкретна спе-
циалност.

Спорт
- Брой действащи студенти

2203
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1399,82 лв.
- Регистрирани безработни

3,4%
Направлението се отличава

със сравнително ниска безрабо-
тица сред завършилите, по-нис-
ка от средната за завършилите
висше образование в страната
през последните 5 години. Оси-
гурителният им доход е под
средното ниво за висшисти в
страната. Завършилите напра-
вление Спорт най-често се реа-
лизират на пазара на труда ка-
то преподаватели, като прилож-
ни специалисти, каквито са съ-
стезателите, спортните треньори
и фитнес инструкторите, както и
като държавни служители.
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В зоната на изкуството
Музикално и танцово
изкуство - безработицата
по-малка от средната
- Брой действащи студенти

1423
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1239,82 лв.
- Регистрирани безработни

2,68%
Националната музикална акаде-

мия запазва водещите си позиции
в това направление и тази година.
Безработицата сред завършилите
направлението е по-ниска от
средните стойности за завърши-
лите през последните пет години
висшисти в страната.

Театрално и филмово
изкуство -
в 5 университета
- Брой действащи студенти

2564
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1435,54 лв.
- Рестрирани безработни

2,95%
Специалности, свързани с

театралното и филмово изкуство
се преподават в 5 висши учили-

ща в страната. Направлението
като цяло има безработица по-
ниска от средната за висшисти в
страната. Над половината от
студентите в това направление
се обучават в частни висши учи-
лища.

Изобразително изкуство -
висок престиж
- Брой действащи студенти

2415
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1310,7 лв.
- Регистрирани безработни

4,14%
Завършилите направлението

имат по-ниски доходи от средни-
те за висшистите в страната и
по-ниска степен на приложение
на придобитото висше образова-
ние, но от друга страна, нивото
на заетостта сред тях е сравни-
ма със средната за завършилите
висше образование в България
през последните 5 години. Сред-
ният успех от дипломите за за-
вършено средно образование е
по-висок от средното ниво за
страната, което отразява висо-
кия престиж на това професио-

нално направление сред канди-
дат-студентите.

Теория на изкуствата -
най-малобройното
направление
- Брой действащи студенти 40
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1327,53 лв.
- Регистрирани безработни

3,44%
Това е най-малобройното про-

фесионално направление в бъл-
гарското висше образование с
едва 40 действащи студенти,
които имат възможности да изу-
чават специалности като компо-
зиция, дирижиране, музикозна-
ние и артмениджмънт в две вис-
ши училища, които имат сходни
резултати в класацията. Напра-
влението се характеризира с
малко по-висок успех от дипло-
ма за завършено средно образо-
вание на студентите в първи
курс (в сравнение със средната
стойност за страната. Двете най-
често срещани професии сред
завършилите са специалисти по
обществени науки и култура и и
преподаватели.

Аграрни
науки и
ветеринарна
медицина
Животновъдство
- Брой действащи студенти 510
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1210,4 лв.
- Регистрирани безработни 4,21%
Само две държавни висши учи-

лища предлагат обучение по спе-
циалности в това направление и те
иматсходнирезултативкласацията.

Растениевъдство
- Брой действащи студенти 2037
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1174,66 лв.
- Регистрирани безработни 3,7%
Професионалното направление се

изучава в 5 висши училища в стра-
ната. Безработицата сред завърши-
лите е близка до средната за вис-
шистите в страната.

Растителна защита
- Брой действащи студенти 984
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1304,89 лв.
- Регистрирани безработни 3,61%
Професионалното направление

се преподава в 3 висши училища,
като се наблюдава съществена
разлика в представянето на първи-
те два и на последния университет
в класацията. Безработицата сред
завършилите е около средните
стойности за висшисти в страната.
Над 80% от завършилите се осигу-
ряват в страната.

Горско стопанство
- добри нива на заетост
и приложение
на дипломата
- Брой действащи студенти

1395
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1345,03 лв.
- Регистрирани безработни

3,06%
Обучение в това професионално

направление предлага само едно
държавно висше училище в стра-
ната. Средните нива на заетост,
приложението на придобитото вис-
ше образование и делът на осигу-
рените сред завършилите са по-
високи от средните стойности за
висшистите в страната. Доходите
на завършилите са малко по-ниски
от средното ниво.

Ветеринарна медицина -
влизат с висок успех от
гимназиалната диплома
- Брой действащи студенти

1503
- Среден осигурителен доход

на завършилите 1038,93 лв.
- Регистрирани безработни

1,81%
Обучение по това направление

предлагат само две държавни вис-
ши училища, които получават
сходни резултати в класацията.
Направлението е сред трите с най-
висок дял чуждестранни студенти,
както и сред петте с най-висок ус-
пехотдипломазазавършеносредно
образование на студентите.

Военно дело
- почти нула
безработица
Военно дело
- Брой действащи студенти 1231
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1925,16 лв.
- Регистрирани безработни 0,17%
Това е професионалното направле-

ние с най-добра реализация на за-
вършилите, включително с най-висо-
ка степен на приложение на придо-
битото висше образование, най-ви-
сок принос към осигурителната сис-
тема и най-ниска безработица. Сред
завършилите на практика няма без-
работица, като близо 100% от тях са
осигурени и работят в страната. Тези
резултати вероятно се дължат на
спецификата на професионалната
реализация и кариерното израстване
в такава система като въоръжените
сили.

Национална
сигурност
- Брой действащи студенти 6345
- Среден осигурителен доход на

завършилите 1581,13 лв.
- Регистрирани безработни 2,61%
Висши училища с разнообразен

профил предлагат обучение в това
професионално направление. Наред
с традиционните висши училища в
тази сфера като Академията на
МВР, обучение по специалности от
направлението се предлага и в дру-
ги държавни и частни университети.
Завършилите Академията на МВР и
Военната академия, както и Русен-
ския университет, се отличават с
високите нива на приложение на
придобитото висше образование,
които значително надвишават сред-
ните за страната.
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Университетите в Оксфорд,
в Кеймбридж и Имперски-
ят лондонски колеж огла-
вяват класацията на най-

добрите университети в Европа.
Това показва QS World

University Rankings за 2022 г. Та-
зи световна класация обхваща
общо 1300 университета, като 50
от класираните в топ 100 се на-
мират в САЩ, а още 18 - във Ве-
ликобритания. В подреждането
на най-добрите университети на
планетата са намерили място 468
европейски висши учебни заведе-
ния.

В общото световно класиране
университетът в Оксфорд е на 2-о
място, този в Кеймбридж - на 3-о,
а Имперският лондонски колеж е
на 7-а позиция.

Според информацията в QS
World University Rankings в Окс-
фордския университет, който е
най-старото англоезично учебно
заведение,

учат 22 000 студенти,
като 40% от тях
идват от чужбина
Висшето училище е насочено

основно към научните специално-
сти и по отношение на медицина-
та е на едно от първите места в
света.

Във вечния му конкурент - уни-
верситета в Кейбридж, учат 18
хиляди студенти и има 150 факул-
тета. Учебното заведение е изве-
стно със своите повече от 100 би-
блиотеки, в които се пазят над 15
млн. книги. В университета се
практикуват и 80 спорта.

Имперският лондонски колеж е
най-интернационалният колеж в
света с 59% чуждестранни сту-
денти от над 140 страни в света.
От него

са излезли 14
нобелови лауреати
Най-добре класираният извън

британските университети е
Швейцарският федерален техно-
логичен институт в Цюрих, който
заема 4-а позиция, а в общата
световна класация е на 8-о място.

В първите 10 най-елитни уни-

3 британски университета
са най-добрите в Европа,
в топ 10 са вузове от
Швейцария и Франция
верситета в Европа са още Лон-
донският университетски ко-
леж(UCL), швейцарският Федера-
лен технологичен институт в Ло-
зана, университетът в Единбург,
университетът в Манчестър, Крал-
ският лондонски колеж и изсле-
дователският университет PSL в
Париж.

В общата световна и евро-
пейска класация е включен са-
мо СУ “Св. Климент Охридски”,
като е поставен в групата от

591 до 600 място.
Това е най-доброто
подреждане на
българския университет
от 2014 г. насам
Сред европейските универси-

тети той се е преборил за 243-
ото място.

Световната класация за 2022
г. обхваща най-много учебни
институции до момента. Всеки
от университетите е класиран
според 6 ключови критерия,
които не са се променяли от
2015 г. насам. Тези критерии са
академичен авторитет, репута-
ция на преподавателите, каче-
ство на преподаването, цитати
на факултетите в научни публи-
кации, брой на чуждестранните
студенти във факултетите и в
университета като цяло.

Най-силно в класацията
тежи академичният
престиж,

който формира 40% от общата
оценка и за който мнението си
са дали 130 000 души от акаде-
мичните среди. По 20% тежест
имат критериите за качеството
на преподаването и броят на
цитатите на отделните факулте-
ти в научните публикации.

Всеки от включените в под-
реждането вузове има освен то-
ва профилна страница с всички
детайли - факултети, образова-
телни степени, програми и так-
си.

Прочутата френска Политех-
ника в Париж е поставена на
11-о място. В групата от 10 до
20 са включени още 3 британ-
ски висши училища - Лондон-
ското училище по икономика и
политика (LS|) (12), университе-

тът в Уоруик (16) и университе-
тът в Бристол (17). В тази група
попадат и 3 германски универ-
ситета - Техническият универси-
тет в Мюнхен (13), Университе-
тът “Рупрехт Карлс” в Хайдел-
берг (18) и университетът “Луд-
виг Максимилианс” в Мюнхен
(19). Много добре се представ-
ят и два вуза в Нидерландия -
университетът в Амстердам (14)
и Технологичният университет
в Делфт (15). В топ 20 е наме-
рило място и едно белгийско
висше учебно заведение - това
в Льовен.

В класацията за 2022 г.

прави впечатление
много доброто
представяне на
страните от
Северна Европа
Университетът в Копенхаген

например е на 26-а позиция, а
два щведски вуза са съответно
на 29-о и 30-о място - този в
Лунд и Кралският технологичен
институт. Университетът в Осло,
Норвегия, е 37-и, а университе-
тът в Хелзинки - 39-и.

На 25-о място сред европей-
ските университети е МГУ “Ло-
моносов” в Москва. Това е и
най-високо класираният сред
предлагащите висше образова-
ние институции от Източната
част на Стария континент. Про-
чутата Сорбона в Париж го из-
преварва с едва две места. От
университите в Централна Евро-
па и в държава-членка на ЕС,
най-напред е Карловият универ-
ситет в Прага - на 111-о място,
а миниатюрната Естония влиза
на 124-о място с висшето учи-
лище в Тарту. (24 часа)

Университетът в Оксфорд е безспорният
№1 за 2022 г. СНИМКА: PIXABAY

Студенти в Кейм-
бридж празнуват
победа над Окс-
форд в традицион-
ната регата по
Темза.

СНИМКА: РОЙТЕРС



Методология на рейтинга
Р

ейтинговата система на 
висшите училища (РСВУ) 
в България е създадена, 
за да подпомага кандидат-
студентите при избор на 

висше училище. Българските висши 
училища предлагат възможности за 
обучение по стотици различни специ-
алности, разпределени в 52 професи-
онални направления. В настоящата 
книжка, Ви представяме обобщените 
резултати и акценти от изданието на 
Рейтинговата система за 2021 година.

Богата информация
В тази книжка, както и на уебстрани-

цата на Рейтинговата система (https:
//rsvu.mon.bg) ще намерите богата ин-
формация, която може да Ви помогне 
да се ориентирате в многообразието от 
възможности за обучение, което пред-
лагат българските висши училища. Тук 
ще намерите информация за реализа-
цията на завършилите различните про-
фесионални направления в различните 
висши училища, включително инфор-
мация за средните доходи на завърши-
лите и за безработицата сред тях. Ще 
намерите и данни за научната дейност 
и за социално-битовите условия във 
висшите училища, за средния успех от 
дипломата за средно образование на 
първокурсниците в различните направ-
ления, за броя на студентите и т.н. Ще 
намерите и списък на специалностите, 
по които различните висши училища 
предлагат обучение във всяко едно 
от съществуващите професионални 
направления в тях. 

Класации по професионални 
направления 

В изданието за 2021 година ще 
намерите класации на висшите учили-
ща за всяко едно от съществуващите 
в българското висше образование 52 
професионални направления. Класа-
циите представляват стандартизирана 
комплексна оценка на висшите учи-
лища по съответното професионално 
направление на базата на избрани 48 
индикатора. Тези индикатори са фор-
мирани в резултат на събрана богата 
статистическа информация. За първи 
път тази година в класацията е включен 
индикатор за ексклузивност на препо-
давателския състав в професионалното 
направление на висшето училище, като 
до момента този индикатор е бил обоб-
щен за цялото висше училище.

Използваните в изданието индика-
тори са разделени в 6 групи според 
основните категории, по които се 
оценяват висшите училища. Тези групи 
са: “Учебен процес”; “Научни изследва-
ния”; “Учебна среда”; “Социално-бито-
ви и административни услуги”; “Прес-
тиж”; “Реализация на пазара на труда 
и регионална значимост”.

Групи от индикатори
Тежестите на отделните групи от 

индикатори, както и на самите инди-
катори, са определени, като са взети 
предвид мнението на различните 
потребители, броят и взаимовръзката 
между отделните индикатори, как-
то и надеждността на използваната 
първична информация. Бяха взети 
предвид и коментарите, получени от 
представители на висшите училища 
и академичната общност след пре-
дходните издания на Рейтинговата 
система. В изданието за 2021 г. е 

намалена тежестта на група “Реализа-
ция на пазара на труда и регионална 
значимост” в класацията “Комплексна 
оценка”, а е увеличена тежестта на 
група “Престиж”. Основната логика 
при избора на тежести е, че важните 
индикатори, за които има надеждна 
информация, трябва да получат отно-
сително по-висока тежест. С намаля-
ване на важността на индикатора и на 
надеждността на данните се намалява 
и тежестта. 

Разпределението на тежестите 
по 6-те групи индикатори в стандар-
тизираните класации в настоящото 
издание на РСВУ е показано на след-
ващата графика:

Стандартизирана класация 
„Комплексна оценка“ 2021 г.

Реализация и връзка 
с пазара на труда
35%

Учебен процес
30%

Научни 
изследвания

20%

Учебна среда
2,5%

Престиж
10%

Социално-битови и
административни
услуги
2,5%

Една и съща система от тежести 
и индикатори, съдържащи се в стан-
дартизираната класация „Комплексна 
оценка“, се използва за оценка на 
висшите училища във всички профе-
сионални направления с изключение 
на трите професионални направле-
ния, свързани с различните видове 
изкуства, а именно Изобразително 
изкуство, Музикално и танцово изку-
ство и Театрално и филмово изкуство. 
При оценката на висшите училища в 
тези направления в групата „Научни 
изследвания“ не са включени инди-
каторите за измерване на научните 
публикации. Причината за това е, че 
в тези професионални направления 
научните публикации са много по-
редки и се приема, че те нямат такова 
важно значение, каквото има худо-
жествено-творческата дейност, която е 
трудно да бъде измерена по надежден 
начин към момента. Това обстоятел-
ство налага при тези три професио-
нални направления да се използва 
модифициран вариант на класацията с 
използването на различна тежест на 
групите индикатори, както е показано 
на следващата графика: 

Стандартизирана класация 
“Комплексна оценка - изкуства” 

2021 г.

Реализация и връзка 
с пазара на труда
40%

Учебен процес
30%

Научни 
изследвания

10%

Учебна среда
2,5%

Престиж
15%

Социално-битови и
административни
услуги
2,5%

Описанието на отделните индикато-
ри и информация за тежестта, с която 
участват при формирането на класа-
циите, може да намерите на стр. 26.

Изчисляване на резултатите
При изготвянето на Рейтинга са 

използвани индикатори в различни 
мерни единици (брой, оценка по скала, 
процент, левове и т.н.). Затова се 
налага стандартизиране на стойно-

За 
класациите

Рейтингът на висшите училища 
трябва да се използва внимателно. 
Поредността в класацията и получе-
ните точки не трябва да се абсолюти-
зират. Това, че дадено висше училище 
се е класирало по-добре от друго, не 
означава непременно, че именно то 
е най-подходящо 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 и са в рамките на до 5 точки, 
това в повечето случаи може да озна-
чава, че тези училища на практика са в 
една и съща категория и при различни-
те издания на Рейтинга през годините 
е възможно да разменят местата си в 
класациите. Ето защо препоръчваме 
да използвате настоящия рейтинг само 
като начало в едно по-дълго и детайлно 
проучване на възможностите за обуче-
ние, предлагани от българските висши 
училища. Информацията и класациите в 
Рейтинговата система на висшите учи-
лища в България, както и информацията 
и класациите, публикувани в настояща-
та книжка, не представляват препоръка 
за избор на конкретно висше училище 
или професионално направление.

Повече информация - 
на https://rsvu.mon.bg
Настоящата книжка се основава 

на информация, публикувана в интер-
нет портала Рейтингова система на 
висшите училища в България (https://
rsvu.mon.bg). Данните в тази система 
периодично се обновяват и това може 
да доведе до размествания в класации-
те. Публикуваните тук данни отразяват 
стандартизираните класаци в Рейтинго-
вата система и са актуални към месец 
ноември 2021 година. За най-актуална 
информация посетете интернет порта-
ла на системата на адрес https://rsvu.
mon.bg. Там ще намерите допълнител-
на информация за методологията, по 
която е изготвен Рейтингът на висшите 
училища, както и за възможните изклю-
чения и ограничения при използването 
на публикуваните данни и класации. 
Порталът на Рейтинговата система 
дава и широк спектър от допълнител-
на информация, както и възможност 
да направите собствена класация на 
висшите училища по избрано от Вас 
професионално направление на базата 
на избрани от Вас индикатори, които да 
участват в класацията с определена от 
Вас тежест. 

Всяка рейтингова система има своите 
ограничения. Настоящата не прави 
изключение. В случаите, когато съ-
браната информация за дадено висше 
училище по дадено професионално 
направление не е достатъчна, за да ни 
позволи да направим надеждни изводи, 
ние сме го извадили “под черта”. Осно-
ванията за поставяне на дадено висше 
училище по дадено направление “под 
черта“ може да са свързани с липсата 

на данни по конкретен индикатор или 
липсата на достатъчно голяма съвкуп-
ност изследвани лица сред завършили-
те през последните 5 години висшисти 
или недостатъчен брой студенти. 
Поставянето на дадено висше училище 
по дадено професионално направление 
“под черта“ не представлява оценка за 
него, а отразява единствено обстоятел-
ството, че липсват достатъчно данни, 
които да позволят неговото класиране.

Какво да се има предвид

стите им по статистическа процедура, 
наречена z-точки, която ги привежда 
в един мащаб и едновременно с това 
запазва наредбата и пропорциите 
между тях. Стандартизирането се 
извършва по класически метод, който 
използва средна претеглена стойност 
и стандартно отклонение. В класаци-
ята крайната оценка за всяко висше 
училище е представена като резултат 
по скала от 0 до 100.
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Кое е по-важно 
- заплатата или 

ученето
Индикаторите в рейтинга

ГРУПА 1.
“Учебен процес”

ТЕЖЕСТ 30%
(в класация “Изкуства” 30%)

Индикатор 1.1
“Програмна акредитация” 

Tежест 15%
(в класация “Изкуства” 15%)

Оценка на Националната агенция 
за оценяване и акредитация (НАОА) 
за професионалното направление на 
висшето училище по скала от 0 до 10.

Индикатор 1.2
“Институционална акредитация”

Tежест 5%
(в класация “Изкуства” 5%)

Оценка на Националната агенция за 
оценяване и акредитация (НАОА) за 
висшето училище по скала от 0 до 10 
(институционална оценка).

Индикатор 1.3
“Специалности за обучение 
на бакалаври”

Tежест 2%
(в класация “Изкуства” 2%)

Брой специалности за образовател-
но-квалификационна степен “профе-
сионален бакалавър” и “бакалавър” 
в професионалното направление на 
съответното висше училище по данни 
от НАЦИД.

Индикатор 1.4
“Специалности за обучение 
на магистри”

Tежест 2%
(в класация “Изкуства” 2%)

Брой специалности за образовател-
но-квалификационна степен “магистър” 
в професионалното направление на 
съответното висше училище по данни 
от НАЦИД.

Индикатор 1.5
“Регулирани специалности”

Tежест 2%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой регулирани специалности в 

професионалното направление на 
съответното висше училище по данни 
от НАОА.

Индикатор 1.6
“Ексклузивност на 
преподавателския състав”

Тежест 0,75%
(в класация “Изкуства” 1%)

Дял на преподавателите на трудов 
договор в професионалното направле-
ние единствено в съответното висше 
училище (и нямащи друг договор в 

друго ВУ в България) от всички препо-
даватели на трудов договор в профе-
сионалното направление във висшето 
училище по данни от НАЦИД. 

Индикатор 1.7
“Дипломирани студенти”

Тежест 1%
(в класация “Изкуства” 1%)

Дял на студентите, които са придо-
били ОКС “бакалавър” или “магистър” 
(по данни от Регистъра на завършилите 
студенти) в съответното професионално 
направление в дадено висше училище, 
от действащите студенти, които са се 
обучавали в последен курс на съот-
ветното професионално направление 
в съответното висше училище през 
разглеждания период.

Индикатор 1.8
“Международна мобилност”

Тежест 0,25%
(в класация “Изкуства” 1%)

Брой студенти, участвали по про-
грама за обмен на студенти (“Еразъм”, 
“Сократ” и т.н.) през предходната 
академична година, на 1000 действащи 
студенти от професионалното направ-
ление на висшето училище по данни от 
НАЦИД.

Индикатор 1.9
Съвместни програми с чуждес-
транни висши училища

Тежест 1%
(в класация “Изкуства” 1,5%)

Брой на програмите с чуждестранни 
висши училища, с които съответното 
българско висше училище има договор 
в съответното направление за съв-
местна учебна дейност или договор за 
образователен франчайз и/или броя 
на страните извън България, в които 
съответното българско висше училище 
е акредитирано по данни от висшите 
училища.

Индикатор 1.10
Участие в съвместни програми 
с чуждестранни висши училища 

Тежест 1%
(в класация “Изкуства” 1,5%)

Дял на студентите, обучаващи се в 
съвместни програми с чуждестранни 
висши училища, в програми по дого-
вор за образователен франчайз и/или 
в програми, акредитирани в чужбина 
от действащите студенти в съответ-
ното професионално направление на 
висшето училище по данни от висшите 
училища.

ГРУПА 2.
“Научни изследвания” 

ТЕЖЕСТ 20%
(в класация “Изкуства” 10%)

Индикатор 2.1
“Индекс на цитируемост (на Хирш) 
по научна област (Scopus)”

Тежест 2%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Индекс на цитируемост (на Хирш) по 

международната база данни Scopus 
за научните публика ции през пре-
дходните 5 години в научните области, 
съответстващи на професионалното 
направление на висшето училище.

Индикатор 2.2
“Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна 
област (Scopus)” 

Тежест 3%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Индекс на цитируемост (на Хирш) с 

изключени автоцитиранията на всички 
автори по международната база данни 
Scopus за научните публикации през 
предходните 5 години в научните обла-
сти, съответстващи на професионално-
то направление на висшето училище.

Индикатор 2.3
“Индекс на цитируемост (на Хирш) 
по научна област (Web of Science)”

Тежест 5%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Индекс на цитируемост (на Хирш) по 

международната база данни Web of 
Science за научните публикации през 
предходните 5 години в научните обла-
сти, съответстващи на професионално-
то направление на висшето училище.

Индикатор 2.4
“Среден брой цитирания 
на документ (Scopus)” 

Тежест 0,20%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Среден брой цитирания на документ 

по международната база данни Scopus 
от научните публикации през пре-
дходните 5 години в научните области, 
съответстващи на професионалното 
направление на висшето училище.

Индикатор 2.5
“Среден брой цитирания 
на документ (Web of Science)”

Тежест 0,20%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Среден брой цитирания на доку-

мент по международната база данни 
Web of Science от научните публи-
кации през предходните 5 години в 

научните области, съответстващи на 
професионалното направление на 
висшето училище.

Индикатор 2.6
“Документи, цитирани поне 
веднъж (Scopus)”

Тежест 0,60%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой документи, цитирани поне 

веднъж, по международната база 
данни Scopus от научните публикации 
през предходните 5 години в научните 
области, съответстващи на професи-
оналното направление на висшето 
училище.

Индикатор 2.7
“Документи, цитирани поне 
веднъж (Web of Science)”

Тежест 0,60%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой документи, цитирани поне 

веднъж, по международната база 
данни Web of Science от научните 
публикации през предходните 5 години 
в научните области, съответстващи 
на професионалното направление на 
висшето училище.

Индикатор 2.8
“Статии в научни списания 
(Scopus)”

Тежест 0,30% 
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой статии в научни списания по 

международната база данни Scopus за 
предходните 5 години в научните обла-
сти, съответстващи на професионално-
то направление на висшето училище.

Индикатор 2.9
 “Статии в научни списания
(Web of Science)” 

Тежест 0,30%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой статии в научни списания по 

международната база данни Web of 
Science за предходните 5 години в 
научните области, съответстващи на 
професионалното направление на 
висшето училище.

Индикатор 2.10
“Доклади от научни конференции 
(Scopus)” 

Тежест 0,30%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой доклади от научни конферен-

ции по международната база данни 
Scopus за предходните 5 години в 
научните области, съответстващи на 
професионалното направление на 
висшето училище.
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Индикатор 2.11
“Доклади от научни конференции 
(Web of Science)”

Тежест 0,30%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой доклади от научни конференции 

по международната база данни Web 
of Science за предходните 5 години 
в научните области, съответстващи 
на професионалното направление на 
висшето училище.

Индикатор 2.12
“Съвместни научни публикации 
(Web of Science)”

Тежест 0,20%
(не е включен в класация “Изкуства”)
Брой научни публикации, написани в 

съавторство с поне една друга инсти-
туция според международната база 
данни Web of Science за предходните 
5 години в научните области, съответ-
стващи на професионалното направле-
ние на висшето училище. 

Индикатор 2.13
“Докторски програми
в професионалното направление 
на висшето училище”

Тежест 2,80%
(в класация “Изкуства” 4,50%)

Брой акредитирани докторски про-
грами в професионалното направление 
на съответното висше училище по 
данни от НАОА.

Индикатор 2.14 
“Докторски програми 
във висшето училище”

Tежест 0,20%
(в класация “Изкуства” 0,50%)

Брой акредитирани докторски про-
грами във висшето училище по данни 
от НАОА.

Индикатор 2.15
“Съотношение докторанти/студенти”

Tежест 2%
(в класация “Изкуства” 2,50%)

Брой докторанти на 100 действащи 
студенти в професионалното направле-
ние на съответното висше училище по 
данни от НАЦИД.

Индикатор 2.16 
“Общо средства за НИД 
на студент”

Tежест 1%
(в класация “Изкуства” 1,25%)

Общ размер на средствата за науч-
ноизследователска дейност, включващ 
държавната субсидия и привлечените 
от висшето училище допълнителни 
средства, на действащ студент (в лева) 
по данни от НАЦИД. Данните пред-
ставят средствата на касова основа за 
календарна година.

Индикатор 2.17
“Привлечени средства за НИД 
на студент”

Tежест 1%
(в класация “Изкуства” 1,25%)

Общ размер на допълнителните 
средства (извън държавната субси-
дия) на висшето училище, привлечени 
годишно за научноизследователска 
дейност, на действащ студент (в лева) 
по данни от НАЦИД. Данните пред-
ставят средствата на касова основа за 
календарна година.

ГРУПА 3. “Учебна среда”
TЕЖЕСТ 2,5%

(класация “Изкуства” 2,5%)

Индикатор 3.1
“Стопански инвентар 
(в лв. на студент)”

Tежест 0,25%
(в класация “Изкуства” 0,25%)

Счетоводна стойност на стопанския 
инвентар на висшето училище на 
действащ студент (в лева) за кален-
дарна година по данни от НАЦИД. 
Стопанският инвентар включва 
обзавеждане, в т.ч. на учебните зали, 
лаборатории, спортни съоръжения, 
кухни и столове.

Индикатор 3.2
“Оборудване (в лева на студент)”

Tежест 0,50%
(в класация “Изкуства” 0,50%)

Счетоводна стойност на компютрите, 
хардуерното оборудване, други маши-
ни, съоръжения, автомобили, транс-
портни средства и капитализираните 
разходи на висшето училище на дейст-
ващ студент (в левове) за календарна 
година по данни от НАЦИД.

Индикатор 3.3
“Библиотечен фонд на студент”

Tежест 0,50%
(в класация “Изкуства” 0,50%)

Брой библиотечни единици средно 
на един действащ студент във висшето 
училище по данни от НАЦИД. Под биб-
лиотечни единици се разбират: книги, 
архивни материали, дискове, периодич-
ни издания, микрофилми и др.

Индикатор 3.4
“Ползваемост на библиотечния 
фонд”

Tежест 0,50%
(в класация “Изкуства” 0,50%)

Брой заемания на библиотечни еди-
ници на действащ студент във висшето 
училище за академична година по 
данни от НАЦИД. 

Индикатор 3.5
“Информационно обезпечаване”

Tежест 0,50%
(в класация “Изкуства” 0,50%)

Брой международни бази данни, за 
които висшето училище е абонирано 
по данни от НАЦИД.

Индикатор 3.6
“Учебна застроена площ на сту-
дент”

Tежест 0,25%
(в класация “Изкуства” 0,25%)

Квадратни метри учебна застроена 
площ на един действащ студент във 
висшето училище по данни от НАЦИД. 
Данните са за разгърната площ на 
сградите, в които се намират поме-
щенията за обучение - аудитории и 
лаборатории, без площта на опитните 
полета.

ГРУПА 4.
“Социално-битови и
административни услуги”

TЕЖЕСТ 2,5%
(класация “Изкуства” 2,5%)

Индикатор 4.1
“Стипендии”

Tежест 1,50%
(класация “Изкуства” 1,50%)

Среден разход на висшето учили-
ще за стипендии на студент редовно 
обучение в професионалното направле-
ние на съответното висше училище за 
календарна година (в левове) по данни 
от НАЦИД.

Индикатор 4.2
“Студентски общежития”

Tежест 1%
(класация “Изкуства” 1%)

Процент от студентите редовно обу-
чение във висшето училище, настанени 
в студентски общежития по данни от 
НАЦИД.

ГРУПА 5. “Престиж”
ТЕЖЕСТ 10%

(класация “Изкуства” 15%)

Индикатор 5.1
“Среден успех от дипломата за 
завършено средно образование”

Tежест 5%
(класация “Изкуства” 7,5%)

Среден успех от дипломата за завър-
шено средно образование на студен-
тите първи курс в професионалното 
направление във висшето училище по 
данни от НАЦИД.

Индикатор 5.2
“Чуждестранни студенти”

Tежест 2%
(класация “Изкуства” 3%)

Процент на чуждестранните студенти 
от общия брой на действащите студен-
ти в професионалното направление във 
висшето училище по данни от НАЦИД.

Индикатор 5.3
“Престиж сред студентите”

Tежест 1%
(класация “Изкуства” 1,5%)

Процент от студентите в профе-
сионалното направление, посочили 
съответното висше училище сред трите 
предоставящи най-добро образование 
в това професионално направление. 
Посочванията на собственото висше 
училище не са взети предвид при 
изчислението. Данните са от социо-
логическо проучване сред студенти, 
проведено през 2020 г.

Индикатор 5.4
“Престиж сред работодатели”

Tежест 1%
(класация “Изкуства” 1,5%)

Процент от работодателите, наемащи 
кадри с висше образование от съот-
ветното професионално направление, 
посочили, че предпочитат да наемат 
висшисти, които са завършили съот-
ветното висше училище. Данните са от 
социологическо проучване сред рабо-
тодатели, проведено през 2020 г.

Индикатор 5.5
“Престиж сред преподавателите”

Tежест 1%
(класация “Изкуства” 1,5%)

Процент от преподавателите, посо-
чили съответното висше училище сред 
трите, които биха препоръчали в съот-
ветното професионално направление. 
Посочванията на собственото висше 
училище не са взети предвид при из-
числението. Данните са от социологи-
ческо проучване сред преподаватели, 
проведено през 2020 г.

ГРУПА 6.
“Реализация на пазара на труда и 
регионална значимост”

TЕЖЕСТ 35%
(класация “Изкуства” 40%)

Индикатор 6.1
“Безработица сред завършилите”

Tежест 8,75%
(класация “Изкуства” 10%)

Процент на официално регистрирани-
те безработни сред завършилите през 
предходните 5 години професионално-
то направление в съответното висше 
училище по данни от НОИ и НАЦИД. 

Индикатор 6.2
“Приложение на придобитото 
висше образование и реализация 
по призвание”

Tежест 8,75%
(класация “Изкуства” 10%)

Процент на работещите на позиция, 
изискваща висше образование, или 
заемащи длъжност по призвание сред 

осигурените лица, завършили профе-
сионалното направление в съответното 
висше училище през предходните 5 
години, по данни на НОИ и НАЦИД. 
Лицата на граждански договор, само-
осигуряващите се лица и земеделските 
производители не са взети предвид при 
изчислението.

Индикатор 6.3
“Принос към осигурителната 
система”

Tежест 5,75%
(класация “Изкуства” 6%)

Процент на социално осигурените 
лица в България сред завършилите 
през предходните 5 години професи-
оналното направление в съответното 
висше училище по данни на НОИ и 
НАЦИД.

Индикатор 6.4
“Осигурителен доход 
на завършилите”

Tежест 8,75%
(класация “Изкуства” 10%)

Среден месечен осигурителен доход 
на завършилите професионалното 
направление в съответното висше 
училище през предходните 5 години по 
данни от НОИ и НАЦИД.

Индикатор 6.5
“Съотношение на осигурителния 
доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта”

Tежест 1,25%
(класация “Изкуства” 1,5%)

Съотношение на средния месечен 
осигурителен доход на завършилите 
през предходните 5 години професи-
оналното направление в съответното 
висше училище по данни от НОИ и НА-
ЦИД спрямо средната брутна работна 
заплата за съответната административ-
на област (район от ниво 3) в България, 
в която се намира висшето училище. 

Индикатор 6.6
“Регионална реализация”

Tежест 0,25%
(класация “Изкуства” 0,5%)

Дял на завършилите през последните 
5 години, които са осигурени от рабо-
тодател, намиращ се в региона (район 
от ниво 2), в който се намира висшето 
училище по данни от НОИ и НАЦИД. 

Индикатор 6.7
“Регионална реализация на 
позиция за висше образование”

Tежест 0,25%
(класация “Изкуства” 0,5%)

Дял на осигурените лица, работе-
щи на позиция, която изисква висше 
образование. Делът е пресметнат от 
завършилите през последните 5 годи-
ни, чийто работодател е регистриран 
в региона (район от ниво 2), в който се 
намира висшето училище, по данни, 
предоставени от НОИ и НАЦИД.

Индикатор 6.8
“Безработица сред завършилите 
спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение)”

Tежест 1,25%
(класация “Изкуства” 1,5%)

Съотношение между регистрирана-
та безработица в региона (район от 
ниво 2), в който се намира висшето 
училище, и дела на официално реги-
стрираните безработни сред завър-
шили професионалното направление 
в съответното висше училище през 
предходните 5 учебни години. Индика-
торът е изчислен на базата на данни 
за безработицата по региони от НСИ и 
данни за завършилите, предоставени 
от НОИ и НАЦИД.
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Т ова е едно от най-широко застъпените и най-масови 

професионални направления в българското висше 

образование. Обучение по специалностите в него се 

предлага в 25 от висшите училища в страната. Масовият харак-

тер на това направление предполага и разлики в представя-

нето на различните висши училища по отделните индикатори. 

Сред завършилите различните висши училища в направлени-

ето се наблюдават съществени различия в средните нива на 

осигурителен доход, безработица и дял на реализиращите се 

на позиция, изискваща висше образование. 

университет „Черноризец 
храбър“, филиал Cмолян
Бизнес администрация Б
Бизнес администрация и 
мениджмънт Б
Европейска администрация М
Европейска администрация - 
управление на публични проекти 
М
Европейска администрация и 
управление на проекти М
ПН - Администрация и 
управление (за неразпределени по 
специалности студенти) Б
Публична администрация Б
Публична администрация и 
мениджмънт Б
Стопанско управление Б
Управление на международни 
бизнес проекти М
Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите
Административно-
информационен мениджмънт М

Артмениджмънт М
Здравен мениджмънт М
Медиен мениджмънт М
Мениджмънт и бизнес психология 
М
Мениджмънт на храните и 
храненето М
Мениджмънт на човешките 
ресурси М
Мениджмънт на човешките 
ресурси (на английски език) М
ПН - Администрация и 
управление (за неразпределени по 
специалности студенти) Б
Спортен мениджмънт М
Стопанско управление ПБ/Б/М
Стопанско управление (на 
английски език) Б
Стопанско управление със 
специализация „Национална 
сигурност“ М
Стопанско управление със 
специализация „Управление на 
агробизнеса“ М

Управление на агробизнеса Б
Управление на информационните 
системи Б
Управление на комуникационните 
системи М
Управление на общините М
Управление на общините със 
специализация „Регионално 
планиране и развитие“ М
Управление на проекти М
Управление на селските райони М
Управление на човешките ресурси 
Б
Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите - филиал 
Велико Търново
Административно-
информационен мениджмънт М
Артмениджмънт М
Здравен мениджмънт М
Медиен мениджмънт М
Мениджмънт и бизнес психология 
М
Мениджмънт на храните и 

храненето М
Мениджмънт на човешките 
ресурси М
Спортен мениджмънт М
Стопанско управление ПБ/Б/М
Стопанско управление със 
специализация „Национална 
сигурност“ М
Стопанско управление със 
специализация „Управление на 
агробизнеса“ М
Управление на агробизнеса Б
Управление на информационните 
системи Б
Управление на комуникационните 
системи М
Управление на общините М
Управление на общините със 
специализация „Регионално 
планиране и развитие“ М
Управление на проекти М
Управление на селските райони М
Управление на човешките ресурси 
Б

Академия на МВР
Публична администрация Б/М
Американски университет в 
България
Бизнес администрация Б
Аграрен университет - Пловдив
Бизнес администрация М
Мениджмънт на агробизнес 
организациите М
Управление на регионалното 
развитие Б
Американски университет в 
България - филиал в „Илиев 
център“ - София
Бизнес администрация М
Финанси, банково дело и 
управление на недвижими имоти 
М
Бургаски свободен университет
Администрация и управление на 
националната сигурност М
Бизнес администрация Б
Бизнес администрация (Стопанско 
управление) М
Бизнес администрация (Стопанско 
управление) М
Бизнес с недвижими имоти и 
пропърти мениджмънт М
Данъчна администрация М
Държавна и местна 
администрация М
Здравен мениджмънт М
Митническо разузнаване и 
разследване М
Публична администрация Б/М
Управление на човешките ресурси 
и организационна психология М
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Бизнес администрация М
Здравен мениджмънт М
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б
Управление и иновации в 
аутсорсинг сектора М
Управление на проекти М
Управление на човешките ресурси 
М
Варненски свободен 
университет „Черноризец 

храбър“
Администрация и право М
Бизнес администрация Б
Бизнес администрация в туризма 
М
Бизнес администрация и 
мениджмънт Б
Бизнес лидерство в глобална 
среда М
Бизнес мениджмънт в туризма Б
Европейска администрация М
Европейска администрация и 
право М
Европейска администрация и 
управление на проекти М
Инфраструктура на 
администрацията М
Лидерство в глобална среда М
Международен бизнес 
мениджмънт Б
Международен публичен и бизнес 
мениджмънт Б
Мениджмънт и маркетинг на 
финансовата и банковата дейност 
М
Мениджмънт и международен 
маркетинг М
Мениджмънт и психология М
Мениджмънт на спорта М
Мениджмънт на туризма М
ПН - Администрация и 
управление (за неразпределени по 
специалности студенти) Б
Публична администрация Б/М
Публична администрация и 
мениджмънт Б
Реклама и връзки с 
обществеността в управлението на 
бизнеса М
Стопанско управление Б
Управление и международен 
маркетинг М
Управление на културния туризъм 
М
Управление на международни 
бизнес проекти М
Управление на проекти, 
финансирани от фондовете на 
Европейския съюз М
Варненски свободен 

Специалности

Администрация
и управление

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

АУБ 65   239

СУ 60   886

АМВР 54   144

ТУ - София 54   235

УНСС 54      1982

ВУМ 51   220

НБУ 51     1042

МВБУ 49   650

ВСУ 48   652

ЛТУ 47  86

НВУ 47   201

ВТУ 46   489

ПУ 46     1029

РУ 46   296

БСУ 44   124

ВУСИ 44   230

ИУ - Варна 44   461

СА 44   410

ЮЗУ 44   507

ВУАРР 41 2        2066

ТУ - Габрово 41   334

ВУТП 40   297

УАЗ 40   177

КТ 29   368

Висши училища, които не са включени в класацията поради липса на доста-
тъчно данни, които да позволят тяхното класиране:

- Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Администрация
и управление
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Място в класацията 1 2 3 3 3 4 4
Резултат по скала от 0 до 100 65 60 54 54 54 51 51

Учебен процес
Програмна акредитация 9.45 9.45 8.56 8.73 9.86 8.77 8.72

Институционална акредитация 9.09 9.61 9.18 9.56 9.66 8.51 9

Специалности за обучение на бакалаври 1 3 1 3 6 4 2

Специалности за обучение на магистри 2 24 1 4 14 1 10

Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 83.84 71.46 87.41 76.24 85.56 38.18 44.06

Международна мобилност 29.29 13.54 0 17.02 3.53 13.64 7.68

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 2 1 0 1 0 4 2

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 100 3.39 0 3.4 0 99.09 1.73

Ексклузивност на преподавателския състав 100 96.18 0 100 97.87 91.43 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 4 7 0 5 7 14 2

Индекс на цитируемост (на Хирш) без автоцитирания 
по научна област (Scopus) 3 6 0 5 6 11 2

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 2 3 0 2 1 0 2

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 2.64 2.52 0 1.12 1.45 10.25 0.92

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.62 0.28 0 0.75 0.24 0 0.53

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 12 36 0 42 64 48 5

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 5 12 0 3 4 0 9

Статии в научни списания (Scopus) 20 52 0 32 94 36 9

Статии в научни списания (Web of Science) 19 50 0 3 9 0 35

Доклади от научни конференции (Scopus) 0 17 0 76 16 1 1

Доклади от научни конференции (Web of Science) 1 24 0 5 8 0 1

Съвместни научни публикации (Web of Science) 14 37 0 3 4 0 29
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 0 2 0 2 5 0 2

Докторски програми във висшето училище 0 202 9 122 45 0 38

Съотношение докторанти към студенти 0 3.27 0 9.79 1.56 0 0.19

Общо средства за НИД на студент 1913 956 962 1549 396 1345 173

Привлечени средства за НИД на студент 1913 898 962 1468 368 1345 173

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 294 46 234 38 18 81 498

Оборудване (в лева на студент) 598 1825 2412 2731 507 711 866

Библиотечен фонд на студент 122.08 131.04 121.85 30.36 38.1 33.75 18.54

Ползваемост на библиотечния фонд 8.48 21.7 3.37 1.72 2.56 13.77 11.56

Информационно обезпечаване 28 30 10 15 13 7 38

Учебна застроена площ на студент 27.78 9.38 24.49 18.93 2.72 33.25 3.27

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 5186 904 n/a 634 247 117 82

Студентски общежития 23.62 33.59 80.54 48.89 34.74 14.19 3.04

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.67 5.38 4.92 4.88 4.85 5.32 5.08

Чуждестранни студенти 22.18 7.11 0 2.13 2.52 33.64 2.88

Престиж сред студентите 17.68 21.49 3.5 5.25 11.94 3.89 11.72

Престиж сред работодатели 11.82 37.71 0.37 9.59 31.34 3.17 12.39

Престиж сред преподавателите 18.4 20.26 2.04 3.87 26.29 3.24 6.92

Реализация на пазара на труда и регионална значимост
Безработица сред завършилите 1.66 3.38 2.07 2.44 3.69 4.78 3.18

Приложение на придобитото висше образование 
и реализация по призвание 80.19 58.09 80.43 48.75 40.49 58.18 53.33

Принос към осигурителната система 81.09 87.02 94.29 86.44 84.93 71.97 81.96

Осигурителен доход на завършилите 2384 1894 1752 1761 1608 1920 1851
Съотношение на осигурителния доход на завършилите 

спрямо средната заплата за областта 1.4 1.12 1.25 1.09 1.02 1.23 1.12

Регионална реализация 69.15 75.14 74.29 74.32 67.82 20.08 66.23

Регионална реализация на позиция за висше образование 80.22 57.75 80.22 47.72 40.19 41.67 51.09
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона 

на висшето училище (съотношение) 2.17 1.06 1.74 1.47 0.97 1.3 1.13
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Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите, филиал 
Русе
Административно-
информационен мениджмънт М
Здравен мениджмънт М
Мениджмънт и бизнес психология 
М
Мениджмънт на храните и 
храненето М
Мениджмънт на човешките 
ресурси М
Стопанско управление Б/М
Стопанско управление със 
специализация „Национална 
сигурност“ М
Стопанско управление със 
специализация „Управление на 
агробизнеса“ М
Управление на агробизнеса Б
Управление на информационните 
системи Б
Управление на общините М
Управление на общините със 

специализация „Регионално 
планиране и развитие“ М
Управление на проекти М
Управление на селските райони М
Управление на човешките ресурси 
Б
Висше училище по мениджмънт
Бизнес администрация ПБ/М
Международен бизнес и 
мениджмънт ПБ/Б
Стопанско управление М
Хотелски мениджмънт ПБ/Б
Висше училище по икономика и 
сигурност
Административно-
информационен мениджмънт М
Бизнес администрация Б/М
Бизнес администрация (за 
бакалаври от друга специалност) 
М
Бизнес администрация (след ОКС 
ПБ) М
Бизнес мениджмънт Б
Европейска администрация - 

управление на проекти М
Европейска администрация и 
управление на проекти М
Здравен мениджмънт М
Корпоративно управление М
Мениджмънт в хотелиерството и 
ресторантьорството Б
Мениджмънт на 
антитерористичната дейност Б/М
Мениджмънт на 
антитерористичната дейност (след 
ОКС ПБ) М
Мениджмънт на балнео- и спа 
туризма М
Мениджмънт на опазване 
на обществения ред и 
противодействие на 
престъпността Б
Мениджмънт на регионалното 
развитие и сигурност Б/М
Мениджмънт на сигурността М
Мениджмънт на сигурността и 
обществения ред М
Мениджмънт на сигурността и 

обществения ред (след ПБ) М
Мениджмънт на социалната 
дейност Б
Мениджмънт на хотелиерството и 
ресторантьорството М
Публична администрация М
Публична администрация 
(за бакалаври от други 
специалности) М
Публична администрация (след 
ПБ) М
Стопанско управление Б/М
Стопанско управление 
(за бакалаври от други 
специалности) М
Стопанско управление (след ПБ) М
Управление на бизнес 
информационни технологии Б/М
Управление на държавните 
институции (държавно управлениe) 
- след ОКС ПБ М
Управление на държавните 
институции (държавно управление) 
М

Управление на проекти М
Управление на софтуерните 
технологии Б/М
Управление на софтуерните 
технологии (след проф. Б) М
Управление на човешките ресурси 
Б/М
Управление на човешките 
ресурси (след неикономически 
специалности) М
Управление на човешките ресурси 
(след ПБ) М
Управление, политика и бизнес М
Висше училище по 
телекомуникации и пощи
Мениджмънт в телекомуникациите 
и пощите Б
Мениджмънт и информационни 
технологии в телекомуникациите 
и пощите ПБ
Смартлидерство М
Управление на услуги М
Икономически университет - 
Варна

Бизнес администрация М
Мениджмънт Б/М
Мениджмънт на организациите М
Мениджмънт на човешките 
ресурси М
Публичен мениджмънт и 
административна власт М
Публична администрация Б/М
Стопанско управление М
Съдебна администрация Б
Управление на бизнеса в ЕС М
Колеж по туризъм - Благоевград
Бизнес администрация ПБ
Лесотехнически университет
Стопанско управление Б/М
Международно висше бизнес 
училище
Бизнес администрация Б
Бизнес, език, култура и 
корпоративно управление М
Бизнес администрация и 
дигитален мениджмънт Б
Бизнес администрация и 
електронен бизнес М
Бизнес администрация и иновации 
в здравеопазването М
Бизнес администрация и 
информационни системи Б
Бизнес администрация и 
приложна психология Б
Бизнес администрация и 
управление на проекти Б
Логистика М
Предприемачество и иновации М
Управление на проекти М
Нов български университет
Администрация и управление Б
Артмениджмънт (Управление 
на културни институции и 
творчески индустрии) М
Бизнес администрация М
Бизнес комуникации М
Лидерство и публичен 
мениджмънт М
Мениджмънт за организационно 
съвършенство М
Управление и икономика на 
устойчивото развитие М
Управление и развитие на 
човешките ресурси М
Управление и развитие на 
човешките ресурси (на английски 
език) М
Управление на агробизнеса и 
развитие на селските райони М
Управление на бизнеса и 
предприемачество Б
Управление на здравеопазването 
М
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - В. Търново
Логистика на сигурността Б/М
Стопанска логистика Б/М
Стопанско управление М
Управление на обществените 
поръчки М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
PR, реклама и медийна 
комуникация М
Бизнес администрация М
Бизнес комуникации и връзки с 
обществеността М
Бизнес мениджмънт Б
Бизнес психология М
Киберсигурност М
Корпоративно управление М
Мениджмънт на националната 
сигурност и антитероризъм М
Мениджмънт на туристическия 
бизнес Б
Публична администрация Б/М
Стопанско управление Б
Управление на продажбите М
Управление на човешките ресурси 
М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Бизнес администрация М
Бизнес мениджмънт Б
Дигитален мениджмънт и 
иновации Б
Европеистика и публична 
администрация М
Мениджмънт на европейски 
проекти М
Мениджмънт на регионалното 
развитие М
Предприемачество и иновации М
Публична администрация Б
Стопанско управление Б
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов“ - Свищов
Бизнес администрация М
Бизнес администрация (след 
неикономически специалности) М
Бизнес администрация (след ПБ) М
Екомениджмънт Б
Мениджмънт на бизнес 
организациите М
Мениджмънт на бизнес 
организациите (след 
неикономически специалности) М
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5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12
49 48 47 47 46 46 46 44 44 44 44 44 41 41 40 40 29

9.3 9.3 8.67 8.81 8.93 8.84 9.03 8.55 9.02 9.18 9.27 8.33 7.79 8.24 8.25 7.79 4.61

8.98 9.21 9 9.17 9.45 9.39 9.44 9.03 9.01 9.28 8.98 9.3 9.03 9.08 8.56 8.84 5.9

5 4 1 2 2 4 4 2 11 3 3 3 6 2 2 1 1

6 8 1 3 6 9 3 8 29 5 14 12 16 8 2 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86.36 67.66 74.21 84.62 84.06 80.4 72.88 76.78 28.23 83.94 87.53 76.99 85.84 75.03 68.11 76.88 57.59

0 10.74 0 54.73 20.45 0 30.41 8.06 0 8.68 7.32 7.89 13.55 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92.31 94.74 100 100 95.59 96.23 100 100 100 100 98.9 93.44 95.12 100 88.89 100 53.85

1 4 2 1 5 4 3 2 0 4 1 4 0 2 0 1 0

1 3 2 1 4 4 2 2 0 4 1 4 0 1 0 1 0

0 5 1 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

0.5 8.33 13.67 0.83 7.67 1.63 1.63 1 0 0.96 0.67 1.73 0 1.67 0 17 0

0 7.44 4 10 0.53 0.25 6.67 0 0 0 0 0.55 0 0 10 0 0

1 5 2 2 8 28 18 7 0 27 1 17 0 2 0 1 0

0 8 1 2 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0

2 1 3 0 12 41 28 7 0 44 6 36 0 1 0 1 0

0 7 1 0 1 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0

0 5 0 6 0 5 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0

0 1 0 2 16 4 3 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0

0 3 1 2 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

1 4 3 1 1 1 2 0 1 1 2 3 0 0 1 1 0

3 28 39 19 63 88 52 9 4 17 16 89 2 26 2 12 0

1.08 6.29 12.79 0.5 0.82 0.1 5.41 0 0 2.6 2.68 5.52 0 0 0 3.91 0

554 154 143 941 386 350 692 410 422 32 458 536 2 1023 19 1393 0

554 154 83 845 370 325 652 410 422 10 445 501 2 996 0 1367 0

202 274 76 154 14 52 210 240 0 95 56 268 29 11 13 45 17

813 962 1913 3484 224 959 2535 913 97 509 648 713 797 2762 325 1427 1

17.39 37.26 39.65 359.94 53.56 39.66 73.27 45.92 11.2 56.32 54.68 26.33 9.93 52.95 10.74 83.74 5.06

38.65 2.67 0.47 42.31 8.46 2.98 9.99 5.74 6.76 28.79 10.61 2.92 0.37 1.04 0.63 5.61 2.35

15 29 17 14 25 30 26 12 11 22 21 39 18 15 15 12 1

6.13 6.56 11.25 20.27 7.13 5.28 11.73 11.62 5.52 13.13 9.5 10.75 3.41 16.28 7.54 14.67 3.56

0 533 82 13 221 84 479 515 0 124 218 300 0 209 89 97 0

0 13.22 42.08 64.13 25.58 11.56 19.8 0 0 10.05 7.95 13.02 0 9.08 27.53 22.49 0

4.89 4.68 4.54 4.78 4.89 5.03 4.94 4.92 4.38 5.03 4.65 4.85 4.49 4.58 4.53 4.49 4.47

0.15 1.69 0 0 0.61 2.62 11.15 2.42 0 7.38 1.71 4.73 0.92 0.6 1.35 1.12 39.67

1.12 5.29 0.86 1.11 5.34 3.51 1.05 2.45 1.7 6.43 4.52 1.95 0.48 0.86 0.27 0.33 0.77

0.66 3.2 0.9 0.14 6.04 8.62 4.04 0.77 0.13 14.68 13.27 6.05 0.26 1.07 0.34 0.31 0

2.4 3.28 1.1 1.84 4.59 1.88 2.93 2.14 0.89 13.96 5.7 1.49 0.91 0.64 0.25 0.83 0.23

3.66 4.55 4.13 2.54 4.3 4.42 5.11 4.84 3.58 4.59 5.09 5.69 4.07 4.84 4.17 5.37 5.47

40.83 46.79 45.05 42.69 36.96 38.24 34.64 41.67 36.03 28.77 34.82 40.54 42.48 35.07 29.1 40.65 33.86

86.01 76.44 81.74 81.57 82.6 82.95 81.38 82.49 78.06 76.53 82.32 81.82 82.76 83.39 82.23 81.52 77.42

1583 1427 1700 1263 1291 1295 1217 1440 1345 1214 1285 1337 1396 1245 1401 1327 1249

0.98 1.13 1.09 0.98 1.06 1.04 1 1.2 0.99 0.94 0.98 1.07 1.13 1.01 0.8 1.07 1.01

74.48 29.97 60.87 17.82 31.7 53.2 46.9 50.69 34.19 38.39 11.7 72.05 37.5 38.57 73.97 48.95 64.52

39.63 48.4 44.29 32.2 34.7 38.34 28.43 42.73 26.67 23.51 25.93 37.49 39.76 32.87 28.49 38.52 29.17

0.98 1.36 0.87 2.28 1.35 0.79 1.13 0.97 0.98 1.35 1.14 0.63 0.86 1.2 0.86 0.88 0.66
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В рамките на това професионално направление обу-

чение предлагат висши училища с разнообразен 

профил в зависимост от застъпените във всяко от тях 

различни по своя характер специалности в сферата на архи-

тектурата, строителството, геодезията и пожарната и аварий-

на безопасност. Това разнообразие предопределя и различен 

професионален път за реализация след завършване в зависи-

мост 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 специал-

ност, а не от мястото, което дадено висше училище заема в 

различни класации. 

Академия на МВР
Кризисен мениджмънт Б
Пожарна и аварийна безопасност 
Б/М
Висше строително училище 
„Любен Каравелов“
Архитектура М
Дизайн М
Защита на населението 
(Строителна пожарна и аварийна 
безопасност) М
опазване на архитектурното 
наследство М
Саниране и дизайн на сгради ПБ
Строителен мениджмънт Б
Строителни конструкции М
Строително инженерство Б
Строителство и архитектура на 
сгради и съоръжения Б
Строителство на сгради и 
съоръжения ПБ/Б/М
Строителство на сгради и 
съоръжения - СК - редовно М
Строителство на сгради и 
съоръжения - СК – задочно М
Строителство на сгради и 
съоръжения – ТУС - редовно М
Строителство на сгради и 
съоръжения – ТУС – задочно М
Строителство на сгради и 
съоръжения на английски език Б
Технология и управление на 
строителството М
Управление на инвестиционни 
проекти М
Урбанизъм М
Варненски свободен 
университет „Черноризец 
храбър“
Архитектура М

Архитектура (на англ. език) М
Водоснабдяване и канализация 
Б/М
Графичен дизайн Б
Дизайн Б
Дизайн за архитектурна среда Б
Интериорен дизайн Б
Опазване на културното 
наследство М
Пожарна безопасност и защита на 
населението Б
Пожарна и аварийна безопасност 
М
Пожарна и аварийна безопасност 
на сгради и съоръжения М
Пътно строителство М
Строителен инженеринг М
Строителни конструкции М
Строителство на сгради и 
съоръжения Б
Съдебно-експертен инженеринг Б
Транспортно строителство Б/М
Варненски свободен 
университет „Черноризец 
храбър“, филиал Cмолян
Водоснабдяване и канализация М
Строителство на сгради и 
съоръжения Б
Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков“
Геотехника и инженерна геология 
М
Надзор и експлоатация на 
хидротехнически съоръжения М
Строителство на газо- и 
нефтопроводи М
Транспортно строителство Б/М
Транспортно строителство (след 
пр. бак.) М
Европейски политехнически 

университет
Архитектура М
Архитектура (на англ. език) М
Обновяване на сгради и 
съоражения М
Сеизмично инженерство М
Сеизмично строителство М
Строително инженерство на 
английски език Б
Строителство на сгради и 
съоръжения Б
Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”
Геотехника М
Инженерна геология М
Маркшайдерство и геодезия Б/М
Маркшайдерство и геодезия - РП 
М
Подземно строителство Б/М
Техника и технология на взривните 
работи - производство на взривни 
материали М
Хидрогеология М

Хидрогеология и инженерна 
геология Б/М
Нов български университет
Архитектура М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Строително инженерство Б
Университет по архитектура, 
строителство и геодезия
Архитектура М
Архитектурна теория и критика - 
англоезично обучение М
Водоснабдяване и канализация М
Водоснабдяване и канализация - 
мрежи и съоръжения М
Водоснабдяване и канализация - 
пречистване на води М
Газоснабдяване М
Геодезия М
Геотехническо инженерство М
Енергийна ефективност в 
строителството М
Земетръсно инженерство М

Изследване на строителни 
конструкции М
Инженерна екология Б
Кадастър М
Конструктивно инженерство М
Ландшафтна архитектура и 
ландшафтно планиране М
Реконструкция и модернизация на 
сгради и съоръжения М
Строителство на сгради и 
съоръжения М
Строителство на сгради и 
съоръжения - англоезично М
Съвременна архитектурна 
технология - англоезично 
обучение М
Транспортно строителство М
Транспортно строителство М
Транспортно строителство – на 
немски език М
Управление в строителството Б
Управление и технологии 
на проекти в транспортната 

инфраструктура М
Управление на водните ресурси М
Управление на европейски 
инфраструктурни проекти М
Управление на проекти в 
строителството М
Урбанизъм Б/М
Устройство и управление на земи 
и имоти Б
Хидромелиоративно строителство 
М
Хидростроителство М
Хидростроителство – на немски 
език М
Хидротехническо строителство М
Хидротехническо строителство М
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Геодезия Б/М
Геодезия - Геоматика М
Геодезия (за нуждите на 
Министерството на отбраната) 
М

Архитектура, строителство и 
геодезия
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Място в класацията 1 2 3 3 4 5 5 6 7
Резултат по скала от 0 до 100 66 62 54 54 52 51 51 49 42

Учебен процес
Програмна акредитация 9.43 9.19 9.03 9.14 9.24 9.07 9.13 8.5 8.38

Институционална акредитация 9.32 9.18 8.98 9.15 9.1 9.21 9.12 9 9.44

Специалности за обучение на бакалаври 4 2 7 3 1 7 1 0 1

Специалности за обучение на магистри 22 1 13 8 5 8 3 1 0

Регулирани специалности 5 0 1 1 0 1 1 1 0

Дипломирани студенти 82.87 88.92 62.82 49.09 48.54 63.86 62.64 53.01 70.97

Международна мобилност 13.41 20.13 3.56 0 0 0 0 5.35 18.87

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 36.65 0 0 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 90.48 94.44 100 100 96.97 100 100 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 16 0 4 8 5 2 12 9 13

Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна област (Scopus) 11 0 3 6 4 2 10 7 12

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 13 0 2 1 0 0 0 0 0

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 4.82 0 0.98 4.02 1.53 1.85 3.51 2.52 2.17

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 3.45 0 0.37 2 0 0 0 0 0

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 151 0 21 41 28 5 110 52 272

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 114 0 8 1 0 0 0 0 0

Статии в научни списания (Scopus) 187 0 27 31 15 3 124 42 126

Статии в научни списания (Web of Science) 184 0 20 1 0 0 0 0 1

Доклади от научни конференции (Scopus) 98 0 18 31 47 7 52 53 371

Доклади от научни конференции (Web of Science) 80 0 9 0 1 0 0 0 0

Съвместни научни публикации (Web of Science) 139 0 22 1 0 0 0 0 1
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 24 2 11 4 5 6 4 2 0

Докторски програми във висшето училище 24 9 11 33 19 28 55 38 52

Съотношение докторанти към студенти 5.4 0.34 4.27 3.19 8.79 2.88 2.73 0 0

Общо средства за НИД на студент 252 962 283 718 78 154 332 173 692

Привлечени средства за НИД на студент 145 962 256 667 28 154 302 173 652

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 44 234 54 7 42 274 372 498 210

Оборудване (в лева на студент) 906 2412 962 1304 966 962 532 866 2535

Библиотечен фонд на студент 26.79 121.85 80.34 62.76 64.3 37.26 54.51 18.54 73.27

Ползваемост на библиотечния фонд 1.03 3.37 18.52 3 3.07 2.67 25.15 11.56 9.99

Информационно обезпечаване 18 10 13 14 10 29 24 38 26

Учебна застроена площ на студент 30.01 24.49 22.42 11.86 14.72 6.56 11.08 3.27 11.73

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 371 3643 255 284 380 114 99 72 209

Студентски общежития 65.65 80.54 54.75 46.04 22.42 13.22 6.92 3.04 19.8

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.17 5.18 4.92 4.71 4.86 4.87 4.66 5.21 4.62

Чуждестранни студенти 4.59 0 2.67 0 3.3 3.61 0 1.6 0

Престиж сред студентите 46.73 1.59 13.69 2.08 1.61 10.54 0.86 10.23 0.51

Престиж сред работодатели 84.14 0.81 26.95 12.63 4.47 8.96 2.41 1.91 5.44

Престиж сред преподавателите 49.75 6.52 17.12 7.66 6.67 13.22 2.72 8.13 5.71

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.93 0.18 2.85 1.98 3.31 2.93 1.96 1.89 4.26
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 69.37 97 62.01 59.68 52.27 65.11 64.42 65.55 32.35

Принос към осигурителната система 88.17 98.52 88.21 89.3 89.18 81.47 87.88 77.91 74.47

Осигурителен доход на завършилите 1511 1653 1448 1627 1660 1382 1188 1367 1134
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 

средната заплата за областта 0.97 1.37 1 1.15 1.11 1.15 1.02 0.84 1.04

Регионална реализация 63.78 45.02 53.34 56.03 62.62 39.14 53.03 59.51 40.43

Регионална реализация на позиция за висше образование 67.95 95.9 60.82 59.38 49.74 60.78 47.14 60.82 42.11
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 

висшето училище (съотношение) 1.87 10 1.27 1.82 1.09 2.12 3.17 1.9 1.36

Архитектура, строителство 
и геодезия

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

УАСГ 66         2461

АМВР 62   298

ВСтУ 54   562

МГУ 54   282

ВТрУ 52  91

ВСУ 51   832

ШУ 51   110

НБУ 49   187

РУ 42  53

Висши училища, които не са включени в класацията поради липса на доста-
тъчно данни, които да позволят тяхното класиране:

- Европейски политехнически университет - Перник

Специалности
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Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”
Биотехнологии Б/М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Фармацевтични биотехнологии Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Разград
Биотехнологии Б
Фармацевтични и хранителни 
биотехнологии М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Биотехнологии Б
Генно и клетъчно инженерство М
Екологична биотехнология М
Индустриални биотехнологии М
Растителни биотехнологии М
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Анализ и контрол на храните М
Анализ и контрол на храните - 

широк профил М
Биотехнологии Б
Храни, хранене и диететика М
Храни, хранене и диететика - 
широк профил М
Хранителни биотехнологии Б
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Биотехнологии Б/М
Индустриални биотехнологии М
Индустриални и фармацевтични 
биотехнологии М
Клетъчна и молекулярна 
биотехнология М
Химикотехнологичен и 
металургичен университет - 
София
Биомедицинско инженерство Б/М
Биомедицинско инженерство (9 
семестъра) Б
Биотехнологии Б/М
Биотехнологии (9 семестъра) Б

Т ова е едно от сравнително малобройните направле-

ния в българското висше образование с малко над

800 действащи студенти, които се обучават в 7 уни-

верситета. Направлението „Биотехнологии“ е застъпено само

в държавни висши училища. Реализацията на завършилите

през последните 5 години на позиция, изискваща висше об-

разование, е под средните нива за страната, като около 40%

от завършилите работят на такава позиция. Безработицата

сред завършилите това направление е близка до средната

стойност за завършилите през последните 5 години в страна-

та. В индикаторите за реализация се наблюдават съществени

различия в зависимост от класирането на висшето училище.
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Място в класацията 1 2 3 4 5 5
Резултат по скала от 0 до 100 60 55 48 47 44 44

Учебен процес
Програмна акредитация 9.49 9.41 9.48 8.76 9.23 8.87

Институционална акредитация 9.61 9.38 9.07 9.15 9.44 8.84

Специалности за обучение на бакалаври 1 4 1 1 1 2

Специалности за обучение на магистри 5 2 3 1 1 4

Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 70.47 52.24 55.14 46.88 74.14 59.34

Международна мобилност 0 68.97 29.63 17.24 29.85 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 2 0 0 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 98.59 100 100 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 37 17 17 6 9 16

Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна област (Scopus) 33 14 14 6 8 11

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 7 4 6 2 0 2

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 7.12 4.29 3.96 5.96 2.9 4.35

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 2.16 3.16 3.3 3 0 6.25

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 879 221 203 23 68 113

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 36 12 17 2 0 3

Статии в научни списания (Scopus) 1013 296 259 24 56 170

Статии в научни списания (Web of Science) 45 11 19 2 0 4

Доклади от научни конференции (Scopus) 42 8 10 2 78 10

Доклади от научни конференции (Web of Science) 1 1 3 0 1 0

Съвместни научни публикации (Web of Science) 46 19 21 1 2 2
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 2 1 1 0 0 1

Докторски програми във висшето училище 202 47 27 33 52 12

Съотношение докторанти към студенти 1.35 1.15 1.48 0 0 1.1

Общо средства за НИД на студент 956 1073 234 718 692 1393

Привлечени средства за НИД на студент 898 985 195 667 652 1367

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 51 15 7 210 45

Оборудване (в лева на студент) 1825 3264 757 1304 2535 1427

Библиотечен фонд на студент 131.04 102.26 37.62 62.76 73.27 83.74

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 12.39 9.96 3 9.99 5.61

Информационно обезпечаване 30 19 22 14 26 12

Учебна застроена площ на студент 9.38 26.53 7.82 11.86 11.73 14.67

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 1345 481 94 175 339 168

Студентски общежития 33.59 86.68 54.5 46.04 19.8 22.49

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.31 5.23 4.92 4.16 4.55 4.91

Чуждестранни студенти 3.14 2.3 2.96 0 1.49 0

Престиж сред студентите 27.46 8.84 12.97 1.15 0.76 3.26

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Престиж сред преподавателите 51.2 18.84 26.18 4.52 4.01 5.98

Реализация на пазара на труда и регионална значимост
Безработица сред завършилите 2.56 1.86 5.7 3.07 3.87 3.87

Приложение на придобитото висше 
образование и реализация по призвание 47.93 34.29 36.71 30.61 42.62 31.2

Принос към осигурителната система 82.69 89.5 81.63 91.23 75 76.8

Осигурителен доход на завършилите 1730 1407 1333 1657 1078 1110
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната 

заплата за областта 1.02 0.95 1.08 1.11 1 0.97

Регионална реализация 70.19 67.65 41.84 66.67 58.33 50.28

Регионална реализация на позиция за висше образование 48.63 32.92 31.71 34.21 48.98 29.67
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето 

училище (съотношение) 1.4 1.94 0.61 1.17 1.5 1.22

Биотехнологии

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 60   223

ХТМУ 55   174

УХТ 48   135

МГУ 47  58

РУ 44  67

УАЗ 44  91

Висши училища, които не са включени в класацията поради липса на доста-
тъчно данни, които да позволят тяхното класиране:

- Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски”

Специалности
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Място в класацията 1 2
Резултат по скала от 0 до 100 56 54

Учебен процес
Програмна акредитация 9.48 9.08

Институционална акредитация 9.2 9

Специалности за обучение на бакалаври 0 0

Специалности за обучение на магистри 3 1

Регулирани специалности 1 1

Дипломирани студенти 82.08 71.17

Международна мобилност 87.64 9.79

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 15 13

Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна област (Scopus) 13 11

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of 
Science) 9 2

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 2.59 3.07

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 3.46 1.79

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 212 163

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 63 10

Статии в научни списания (Scopus) 372 234

Статии в научни списания (Web of Science) 77 16

Доклади от научни конференции (Scopus) 4 42

Доклади от научни конференции (Web of Science) 1 0

Съвместни научни публикации (Web of Science) 56 17
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 13 9

Докторски програми във висшето училище 88 39

Съотношение докторанти към студенти 2.25 1.47

Общо средства за НИД на студент 663 143

Привлечени средства за НИД на студент 595 83

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 101 76

Оборудване (в лева на студент) 3779 1913

Библиотечен фонд на студент 48.78 39.65

Ползваемост на библиотечния фонд 7.98 0.47

Информационно обезпечаване 26 17

Учебна застроена площ на студент 24.37 11.25

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 241 76

Студентски общежития 32.86 42.08

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.26 5.58

Чуждестранни студенти 22.13 43.72

Престиж сред студентите n/a n/a

Престиж сред работодатели n/a n/a

Престиж сред преподавателите n/a n/a
Реализация на пазара на труда и регионална 

значимост
Безработица сред завършилите 2.18 0.81

Приложение на придобитото висше 
образование и реализация по призвание 68.94 65.57

Принос към осигурителната система 82.16 84.21

Осигурителен доход на завършилите 1026 1072
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 

средната заплата за областта 0.83 0.65

Регионална реализация 17.68 70.85

Регионална реализация на позиция за висше образование 56.9 59.43
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 

висшето училище (съотношение) 2.15 4.45

Лесотехнически университет
Ветеринарна медицина М
Тракийски университет
Ветеринарна администрация М

О бучение по това направление предлагат само две 

държавни висши училища, които получават сходни 

резултати в класацията. Направлението е сред трите 

направления в страната с най-висок дял чуждестранни сту-

денти, както и сред петте с най-висок успех от дипломата за 

завършено средно образование на студентите първи курс.

Специалности

Специалности

Военна академия „Г. С. Раковски”
Организация и управление 
на военни формирования на 
оперативно ниво М
Стратегическо ръководство на 
отбраната и въоръжените сили М
Висше военновъздушно 
училище „Георги Бенковски”
Организация и управление на 
военните формирования на 
тактическо ниво Б
Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво (Военноморска 
логистика) Б
Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво (Военноморски 
комуникационни и ...) Б
Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво (Кибероперации) Б
Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво (Корабни машини 
и механизми за ...) Б
Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво (Корабоводене за 
ВМС) Б
Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво (Медицинско 
осигуряване на Въо ...) Б
Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво (Мехатроника) Б
Организация и управление на 
военните формирования на 
тактическо ниво Б
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - В.Търново
Организация и управление на 
военните формирования на 
тактическо ниво Б
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - Шумен
Организация и управление на 
военните формирования на 
тактическо ниво Б

Т ова е професионал-

ното направление с 

най-добра реализа-

ция на завършилите, включи-

телно с най-висока степен на 

приложение на придобитото 

висше образование, най-

висок принос към осигури-

телната система и най-ниска 

безработица. Сред завърши-

лите на практика няма без-

работица, като близо 100% от 

тях са осигурени и работят в 

страната. Тези резултати ве-

роятно се дължат на специ-

фиката на професионалната 

реализация и кариерното 

израстване в такава система

като въоръжените сили. 

Военно дело
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Място в класацията 1 2 3
Резултат по скала от 0 до 100 62 58 57

Учебен процес
Програмна акредитация 9.31 9.55 9.46

Институционална акредитация 9.06 9.59 9.17

Специалности за обучение на бакалаври 0 8 1

Специалности за обучение на магистри 2 0 0

Регулирани специалности 2 1 1

Дипломирани студенти 99.31 98.96 99.58

Международна мобилност 10.53 0 14.9

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) n/a n/a n/a

Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна област (Scopus) n/a n/a n/a

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) n/a n/a n/a

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) n/a n/a n/a

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) n/a n/a n/a

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) n/a n/a n/a

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) n/a n/a n/a

Статии в научни списания (Scopus) n/a n/a n/a

Статии в научни списания (Web of Science) n/a n/a n/a

Доклади от научни конференции (Scopus) n/a n/a n/a

Доклади от научни конференции (Web of Science) n/a n/a n/a

Съвместни научни публикации (Web of Science) n/a n/a n/a
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 2 1 1

Докторски програми във висшето училище 9 13 19

Съотношение докторанти към студенти 5.26 1.4 0.6

Общо средства за НИД на студент 1185 662 941

Привлечени средства за НИД на студент 1167 648 845

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 87 113 154

Оборудване (в лева на студент) 1023 5888 3484

Библиотечен фонд на студент 166.47 40.76 359.94

Ползваемост на библиотечния фонд 3.65 4.95 42.31

Информационно обезпечаване 15 29 14

Учебна застроена площ на студент 14.44 39.38 20.27

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 0 1589 1679

Студентски общежития 8.27 29.87 64.13

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.27 5.03 4.8

Чуждестранни студенти 4.74 0 0

Престиж сред студентите 4.62 7.35 28.28

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a

Престиж сред преподавателите 42.88 36.87 32.1

Реализация на пазара на труда и регионална значимост
Безработица сред завършилите 0.1 0.4 0.21

Приложение на придобитото висше 
образование и реализация по призвание 99.23 100 99.51

Принос към осигурителната система 93.29 88.89 94.46

Осигурителен доход на завършилите 2372 1559 1556
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната 

заплата за областта 1.66 1.34 1.18

Регионална реализация 45.08 60.32 3.46

Регионална реализация на позиция за висше образование 99.47 100 100
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето 

училище (съотношение) 10 10 10

Ветеринарна медицина

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТрУ 55   890

ЛТУ 54   613

Военно дело

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ВА 62   190

ВВМУ 58   214

НВУ 57   671

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Висше Военновъздушно училище “Георги Бенковски”

Ветеринарна медицина М
Санитарна микробиология и 
безопасност на храните М
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Горско стопанство
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Място в класацията 1
Резултат по скала от 0 до 100 54

Учебен процес
Програмна акредитация 9.52

Институционална акредитация 9

Специалности за обучение на бакалаври 2

Специалности за обучение на магистри 9

Регулирани специалности 0

Дипломирани студенти 57.95

Международна мобилност 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 12

Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна област (Scopus) 10

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 16

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 3.13

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 7.6

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 159

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 69

Статии в научни списания (Scopus) 220

Статии в научни списания (Web of Science) 81

Доклади от научни конференции (Scopus) 42

Доклади от научни конференции (Web of Science) 14

Съвместни научни публикации (Web of Science) 87
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 7

Докторски програми във висшето училище 39

Съотношение докторанти към студенти 1.22

Общо средства за НИД на студент 143

Привлечени средства за НИД на студент 83

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 76

Оборудване (в лева на студент) 1913

Библиотечен фонд на студент 39.65

Ползваемост на библиотечния фонд 0.47

Информационно обезпечаване 17

Учебна застроена площ на студент 11.25

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 133

Студентски общежития 42.08

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.81

Чуждестранни студенти 0.5

Престиж сред студентите n/a

Престиж сред работодатели n/a

Престиж сред преподавателите n/a

Реализация на пазара на труда и регионална значимост
Безработица сред завършилите 3.06

Приложение на придобитото висше 
образование и реализация по призвание 57.41

Принос към осигурителната система 87.31

Осигурителен доход на завършилите 1345
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната 

заплата за областта 1.05

Регионална реализация 48.24

Регионална реализация на позиция за висше образование 49.51
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето 

училище (съотношение) 1.18

Лесотехнически университет
Горско стопанство 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 и 
мебелите Б/М
Технология на дървесината и 
мебелите - Дървообработващи 

Специалности

Горско стопанство

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” по-
казва броя на обучаващите се по даденото направление в 
конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ЛТУ 54      1395

машини и съоръжения М
Технология на дървесината 
и мебелите - Консервация и 
реставрация на продукти от 
дървесина М
Технология на дървесината и 
мебелите - Производство на 
мебели М
Технология на дървесината 
и мебелите - Технология на 
материалите и композитите от 
дървесина М
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Мениджмънт на бизнес 
организациите (след ПБ) М
Образователен мениджмънт М
Образователен мениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Публична администрация Б/М
Публична администрация (след 
неикономически специалности) М
Публична администрация (след 
ПБ) М
Регионалистика М
Стопанско управление Б
Управление на човешките ресурси 
М
Управление на човешките 
ресурси (след неикономически 
специалности) М
Управление на човешките ресурси 
(след ПБ) М
Фирмен мениджмънт и 
контролинг М
Фирмен мениджмънт и 
контролинг (след неикономически 
специалности) М
Фирмен мениджмънт и 
контролинг (след ПБ) М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Бизнес администрация М
Бизнес администрация – 
управление и предприемачество 
М
Бизнес администрация- 
стратегическо управление М
Бизнес администрация - развитие 
на човешките ресурси М
Бизнес администрация - развитие 
на човешките ресурси (на 
английски език) (2 семестъра) М
Бизнес администрация - развитие 
на човешките ресурси (на 
английски език) (4 сем.) М
Бизнес администрация - 
стратегическо управление (на 
английски език, 2 сем.) М
Бизнес администрация - 
стратегическо управление (на 
английски език, 4 сем.) М
Дигитален маркетинг М
Дигитален мениджмънт в туризма 

М
Оценка на политики и оценка на 
въздействие М
Планиране и управление на 
териториалните системи М
Публична администрация Б/М
Публична администрация (на 
английски език) М
Регионална сигурност (4 сем.) М
Регионална сигурност (спец., 2 
сем.) М
Регионално развитие и политика Б
Стопанско управление Б
Управление на човешките ресурси 
М
Управление на човешките ресурси 
(3 семестъра) М
Управленски информационни 
системи М
Управленски информационни 
системи М
Технически университет - 
Габрово
Публична администрация Б
Публична администрация (1 сем. 
подг.) М
Публична администрация (2 сем.) 
М
Публична администрация (2 сем. 
подг.) М
Публична администрация (4 сем. 
к. подг.) М
Стопанско управление Б/М
Стопанско управление (1 сем. 
подг.) М
Стопанско управление (2 сем.) М
Стопанско управление (2 сем. 
подг.) М
Стопанско управление (4 сем. к. 
подг.) М
Технически университет - София
Публична администрация Б
Публична администрация М
Стопанско управление Б
Стопанско управление М
Стопанско управление (на немски 
език) М
Технически университет 
- София, Инженерно-
педагогически факултет - 

Сливен
Мениджмънт на туристическия 
бизнес М
Технически университет - 
София, колеж - Сливен
Мениджмънт на алтернативния 
туризъм ПБ
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Администрация и управление М
Администрация и управление в 
публичния сектор М
Администрация и управление в 
публичния сектор - широк профил 
М
Бизнес администрация М
Бизнес администрация - широк 
профил М
Корпоративен мениджмънт М
Международен бизнес М
Международен бизнес - широк 
профил М
Стопанско управление Б
Управление и развитие на 
човешките ресурси М
Управление и развитие на 
човешките ресурси - широк 
профил М
Управление на европейски 
проекти М
Финансов мениджмънт на 
предприятието М
Финансов мениджмънт на 
предприятието - широк профил М
Университет за национално и 
световно стопанство
Администрация и управление с 
преподаване на английски език Б
Бизнес администрация Б/М
Бизнес администрация със 
специализация „Бизнес 
комуникации“ М
Бизнес администрация 
със специализация „Висш 
мениджмънт“ М
Електронно управление М
Мениджмънт и администрация Б
Местно самоуправление М
Направление „Администрация и 
управление“ Б

Продължение от стр. 29 - специалности “Администрация и управление”

Публична администрация Б/М
Публична администрация със 
специализация „Държавна 
администрация“ М
Публична администрация 
със специализация „Здравен 
мениджмънт“ М
Развитие на интелигентни градове 
М
Регионален бизнес и мениджмънт 
М
Регионално развитие Б
Регионално развитие със 
специализация „Регионален 
мениджмънт и бизнес“ М
Управление на миграционните 
процеси М
Управленско консултиране М
Университет за национално 
и световно стопанство, 
„ Регионален център за 
дистанционно обучение - 
Пловдив“
Бизнес администрация М
Направление „Администрация и 
управление“ Б

Публична администрация 
със специализация „Здравен 
мениджмънт“ М
Регионално развитие Б
Регионално развитие със 
специализация „Регионален 
мениджмънт и бизнес“ М
Университет за национално 
и световно стопанство, 
„ Регионален център за 
дистанционно обучение - 
Хасково“
Бизнес администрация Б/М
Бизнес администрация със 
специализация „Социална 
отговорност“ М
Мениджмънт и администрация Б
Направление „Администрация и 
управление“ Б
Публична администрация 
със специализация „Здравен 
мениджмънт“ М
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Кърджали
Бизнес администрация М
Стопанско управление Б

Химикотехнологичен и 
металургичен университет - 
София
Стопанско управление М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Бизнес администрация М
Бизнес мениджмънт и 
предприемачество Б
Данъчна администрация М
Здравен мениджмънт М
Корпоративен мениджмънт М
Мениджмънт и маркетинг на 
международния бизнес М
Национална сигурност М
Публична администрация Б
Стопанско управление Б/М
Териториална администрация М
Управление и развитие на 
човешките ресурси в стопанския 
сектор М
Управление на проекти М
Управление на регионалното 
развитие М
Управление на човешките 
ресурси М
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Бургаски свободен университет
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане Б
Индустриален мениджмънт и 
автоматика Б/М
Инженеринг и експлоатация на 
енергийни системи М
Системно инженерство в 
индустрията и туризма Б
Съдебни автотехнически 
експертизи и безопасност на 
движението М
Съдебни инженерно-технически 
експертизи и техническа 
безопасност М
Техническа безопасност и 
електротехническа експертиза М
Висше военновъздушно 
училище „Георги Бенковски”
Авиационна електроника Б
Авиационни електронни системи 
за управление на въздушното 
движение Б
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б/М
Електроника Б/М
Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков“
Автоматика, електроника и 
компютърно управление в 
електрическия транспорт Б
Електроенергетика и 
електрообзавеждане Б/М

Електроенергетика и 
електрообзавеждане (за 
неспециалисти) М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане (след пр. 
бак.) М
Електромобили Б/М
Електромобили (за 
неспециалисти) М
Колеж в структурата на ТУ - 
Варна
Автоматика, информационна и 
управляваща техника ПБ
Автоматика, информационни 
и управляващи компютърни 
системи ПБ
Битова електротехника ПБ
Медицинска електронна техника 
ПБ
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

Електротехника, 
електроника и 
автоматика
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Място в класацията 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9
Резултат по скала от 0 до 100 68 62 55 55 53 53 52 50 49 48 48 43

Учебен процес
Програмна акредитация 9.48 9.34 9.33 9.2 9 9.32 9 9.19 9.11 9.12 9.1 9.04

Институционална акредитация 9.56 9.38 9.31 9.08 9.1 9.44 9.15 9.07 9.2 9.03 8.84 9.3
Специалности за обучение на бакалаври 9 3 15 7 3 5 2 1 3 3 6 2

Специалности за обучение на магистри 15 3 20 14 5 5 5 2 6 5 3 1
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 65.39 51 71.46 64.45 63.23 63.41 32.15 49.51 75.62 66.18 70.23 56.72
Международна мобилност 2.69 20.13 3.32 1.25 0 29.41 7.87 0 8.66 5.1 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 3.57 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 99.69 100 100 98.68 88.24 100 100 100 100 100 96 95.83
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 20 18 12 10 5 13 8 9 8 6 11 11
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 16 15 8 8 4 12 6 7 7 5 9 9

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 12 11 5 5 2 4 2 4 7 3 7 3
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.69 3.62 1.67 2.15 1.53 2.17 4.02 2.3 2.23 2.01 2.26 2.98

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.28 2.97 0.85 1.66 2.11 0.92 2.21 0.94 1.19 1.04 2.25 0.79
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1310 380 257 119 28 272 41 108 43 43 116 113

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 206 57 29 20 5 33 6 23 31 10 36 23
Статии в научни списания (Scopus) 407 352 71 61 15 126 31 62 44 13 89 102

Статии в научни списания (Web of Science) 189 92 26 25 6 29 13 31 31 16 29 38
Доклади от научни конференции (Scopus) 2101 112 481 140 47 371 31 114 39 58 104 81

Доклади от научни конференции (Web of Science) 378 35 92 19 3 71 1 35 57 8 44 18
Съвместни научни публикации (Web of Science) 272 113 48 21 9 21 13 38 25 17 51 36

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 37 5 9 8 2 3 3 2 2 1 0 1

Докторски програми във висшето училище 122 47 31 26 19 52 33 27 88 9 12 89
Съотношение докторанти към студенти 3.76 9.4 4.65 0.87 3.97 3.62 2.36 0.58 2.16 3.06 0 11.11

Общо средства за НИД на студент 1549 1073 672 1023 78 692 718 234 663 410 1393 536
Привлечени средства за НИД на студент 1468 985 628 996 28 652 667 195 595 410 1367 501

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 38 51 92 11 42 210 7 15 101 240 45 268

Оборудване (в лева на студент) 2731 3264 3222 2762 966 2535 1304 757 3779 913 1427 713
Библиотечен фонд на студент 30.36 102.26 46.36 52.95 64.3 73.27 62.76 37.62 48.78 45.92 83.74 26.33

Ползваемост на библиотечния фонд 1.72 12.39 32.37 1.04 3.07 9.99 3 9.96 7.98 5.74 5.61 2.92
Информационно обезпечаване 15 19 16 15 10 26 14 22 26 12 12 39

Учебна застроена площ на студент 18.93 26.53 16.21 16.28 14.72 11.73 11.86 7.82 24.37 11.62 14.67 10.75
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 368 264 174 244 409 228 192 12 460 299 309 326
Студентски общежития 48.89 86.68 24.52 9.08 22.42 19.8 46.04 54.5 32.86 0 22.49 13.02

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.99 4.77 4.69 4.51 4.38 4.66 4.49 4.48 4.39 4.51 4.26 4.32

Чуждестранни студенти 2.09 0.67 1.66 0.25 1.32 0.23 0.39 0 0 2.55 0.57 2.78
Престиж сред студентите 47.37 0.6 17.54 10.24 1.56 4.65 0.89 0.3 0.51 1.67 0.45 0.81

Престиж сред работодатели 74.72 5.65 26.02 13.52 7.32 16.09 6.21 3.42 0.34 2.26 1.93 0.76
Престиж сред преподавателите 58.54 5.77 19.41 12.04 1.74 18.75 1.35 0.97 0.84 1.25 0.39 0

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.98 1.68 2.83 1.67 1.58 2.76 2.29 3.65 4.67 3.58 3.17 5.56
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 57.82 51.56 42.12 36.44 41.98 32.12 38.78 43.62 38.87 43.71 32.66 32.5

Принос към осигурителната система 88.81 91.64 82.1 88.48 92.44 83.99 85.28 85.41 86.82 83.26 81.96 79.63
Осигурителен доход на завършилите 1974 1933 1542 1742 1909 1711 1982 1695 1536 1550 1449 1190

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.24 1.2 1.17 1.39 1.21 1.45 1.37 1.34 1.32 1.3 1.15 1.02

Регионална реализация 70.68 81.42 44.89 15.72 66.39 32.14 53.06 62.7 60.47 47.06 54.12 66.67
Регионална реализация на позиция за висше образование 59.93 49.81 37.97 34.25 43.67 21.12 42.93 42.24 43.58 46.15 33.33 33.33

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.82 2.15 2.19 3.48 2.28 2.1 1.57 0.96 1.01 1.31 1.48 0.65

Специалности

Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”, филиал 
Кърджали
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б
Електроенергетика и 
електрообзавеждане Б
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Автомобилни електронни системи 
Б
Възобновяема енергия Б
Електроенергийна ефективност М
Електроенергийна техника Б
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане Б/М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Автоматика и компютърни 
системи за автоматизация М
Автоматика и мехатроника М
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б/М
Автомобилна електроника М
Възобновяеми енергийни 
източници и технологии М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане Б/М
Електроника Б/М
Енергийна ефективност М
Компютърно управление и 
автоматизация Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Силистра
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б
Електроенергетика и 
електрообзавеждане Б
Електроинженерство Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Видин
Електроника Б
Технически университет - 
Габрово
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б
Автоматика, информационна 
и управляваща техника 1 сем. 
подг. М
Автоматика, информационна и 
управляваща техника 2 сем. к. 
подг. М
Автоматика, информационна 
и управляваща техника 2 сем. 
подг. М
Автоматика, информационна и 
управляваща техника 3 сем. М
Автоматика, информационна 
и управляваща техника 3 сем. 
подг. М
Автоматика, роботика и 
компютърни управляващи 
системи Б
Автомобилна електроника М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане Б
Електроенергетика и 
електрообзавеждане 2 сем. к. 
подг. М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане 2 сем. подг. 
М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане 3 сем. М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане 3 сем. подг. 
М
Електроника Б
Електроника 1 сем. подг. М
Електроника 2 сем. к. подг. М
Електроника 2 сем. подг. М
Електроника 3 сем. М
Електроника 3 сем. подг. М
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане Б
Електротехника ПБ
Оптоелектроника и лазерна 
техника М
ПРОМИШЛЕНА И АВТОМОБИЛНА 
ЕЛЕКТРОНИКА Б
Технически университет - 
София
Автоматика, информационна и 
управляваща техника ПБ/Б/М
Автомобилна електроника Б
Вградени системи за управление М
Вградени системи за управление 
(на английски език) М
Електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни 
източници М
Електроенергетика - 
производство и разпределение 
ПБ
Електроенергетика и 
електрообзавеждане ПБ/Б/М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане (на 
английски език) М
Електроника Б/М
Електронно инженерство (на 
английски език) Б
Електротехника Б/М

Електротехника, електроника 
и автоматика

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТУ - София 68      1862

ХТМУ 62   149

ТУ - Варна 55   301

ТУ - Габрово 55   803

ВТрУ 53   151

РУ 53   442

МГУ 52   254

УХТ 50   171

ТрУ 49   231

БСУ 48   196

УАЗ 48   174

ЮЗУ 43  36

Висши училища, които не са включени в класацията поради липса на доста-
тъчно данни, които да позволят тяхното класиране:

- Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски” - Долна Митрополия
- Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Продължава на стр. 40

Т ова е едно от профе-

сионалните направ-

ления, осигуряващи 

относително висока добаве-

на стойност за студентите, 

които го завършват. Сред-

ният успех на студентите 

от дипломата за завършено 

средно образование е малко 

по-нисък от средния за стра-

ната. В същото време сред-

ният осигурителен доход 

на завършилите се нарежда 

сред 10-те най-високи в стра-

ната, а безработицата сред 

тях е значително по-ниска от 

средните стойности за завър-

шилите висше образование 

през последните пет години. 

Това направление попада 

сред трите най-масови ин-

женерни професионални на-

правления в страната - с над 

5000 действащи студенти.
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Електротехника (на английски 
език) Б/М
Електротехника, електроника и 
автоматика (на френски език) М
Информационни технологии М
Микротехнологии и 
наноинженеринг М
Приложна електронна и 
компютърна техника ПБ
Силови електронни системи М
Системи за енергоефективно 
управление М
Технически университет 
- София, Инженерно-
педагогически факултет - 
Сливен
Автоматика и информационни 
технологии Б/М
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б/М
Електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни 
източници М
Електроенергийни системи М
Електротехника Б/М
Електротехника (на английски 

език) Б
Технически университет - 
София, колеж - Сливен
Автоматика, информационна и 
управляваща техника ПБ
Електротехника ПБ
Технически университет - 
София, филиал Пловдив
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б/М
Електроника Б/М
Електротехника Б/М
Индустриална електроника М
Оптоелектронна и лазерна 
техника М
Сигнално-охранителна техника 
и автоматизирани системи за 
сигурност М
Тракийски университет
Автоматика и компютърни 
системи Б/М
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б/М
Електротехника Б/М
Информационни и 
комуникационни технологии 

в бизнеса и публичната 
администрация М
Информационни и 
комуникационни технологии в 
образованието М
Мултимедийни и компютърни 
системи и услуги М
Технически университет - Варна
SIEMENS PLC - технологии за 
управление М
SIEMENS PLC - технологии за 
управление (след ОКС „проф. Б“) М
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б/М
Автоматика, информационна и 
управляваща техника (след проф.
бак.) М
Автоматика, информационни 
и управляващи компютърни 
системи Б
Автоматика, информационни 
и управляващи компютърни 
системи - SIEMENS PLC технологии 
за управление М
Автоматика, информационни 
и управляващи компютърни 

системи - Siemens PLC технологии 
за управление... М
Автоматика, информационни и 
управляващи компютърни ситеми 
- Системи за автоматизация на 
сгради М
Автоматика, роботика и 
управляващи компютърни ситеми 
Б
АИУТ - SIEMENS PLC - технологии 
за управление М
Биомедицинска електроника Б
Възобновяеми енергийни 
източници Б/М
Възобновяеми енергийни 
източници (Проектиране на 
съоръжения за възобновяеми 
енергийни източници) М
Възобновяеми енергийни 
източници (след ОКС „проф. Б“) М
Електроника Б/М
Електроника (5сем. за зав.други 
спец.) М
Електроника (Електронни 
системи за нови енергийни 
източници) М

Електроника (след проф.бак.) М
Електротехника Б
Електротехника М
Електротехника (4 сем.) М
Електротехника (Възобновяеми 
енергийни източници) М
Електротехника (Възобновяеми 
енергийни източници) - 4с. М
Електротехника и възобновяеми 
енергийни източници Б
Електротехника и 
електротехнологии Б
Индустриални роботизирани 
системи и автоматизация М
Роботика и мехатроника Б
Системи за автоматизация на 
сгради М
Технически университет 
- Варна, Добруджански 
технологичен колеж - Добрич
Електроника ПБ
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Автомобилна електроника ПБ
Електроника ПБ/Б/М
Електроника - широк профил М

Електроника и автоматизация 
на възобновяеми енергийни 
източници Б
Електротехника ПБ
Електротехника (след проф. Б и Б 
от други ПН) М
Медицинска електроника Б
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Автоматика, информационна и 
управляваща техника Б/М
Електроенергийна ефективност М
Химикотехнологичен и 
металургичен университет - 
София
Автоматика и информационни 
технологии Б/М
Автоматика и информационни 
технологии (9 семестъра) Б
Инженерна информатика Б
Информационни технологии М
Управление на качеството М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Електроника Б/М
Приложни електронни системи Б

Европейски политехнически 
университет
Водородни технологии М
Вятърна енергетика М
Зелена енергетика Б
Технически университет - София
Газово инженерство и 
мениджмънт М
Енергопреобразуващи технологии 
и енергийна ефективност в сгради 
и промишлени обекти Б/М
Промишлена топлоенергетика ПБ
Топлинни и хладилни технологии 
и системи Б
Топло и ядрена енергетика ПБ/Б/М
Топлоенергетика М
Топлоенергетика и ядрена 
енергетика Б
Топлотехника Б/М
Ядрена енергетика М
Технически университет - София, 
Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен
Отоплителна, вентилационна и 
климатична техника Б/М
Топлотехника Б/М
Тракийски университет
Енергийна ефективност М
Индустриално инженерство Б/М
Топло- и газоснабдяване Б/М
Технически университет - Варна
Електроенергетика Б/М
Електроенергетика (4 сем. за 

завършили др.спец.) М
Електроенергетика (5 сем. за 
завършили др.спец.) М
Електроенергетика 
(Електроенергиен мениджмънт) М
Електроенергетика 
(Електроенергийни системи) М
Електроенергетика 
(Електроенергийни системи) – 4 
сем. М
Електроенергетика (Производство 
на електрическа енергия 
от възобновяеми енергийни 
източници) М
Електроенергетика и 
електрообзавеждане Б/М
Електроенергиен мениджмънт М
Електроенергиен мениджмънт (4 
сем. други специалности) М
Електроенергийни системи М
Електроенергийни системи (за зав. 
други спец.) М
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане Б
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане на водния 
транспорт М
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане на водния 
транспорт (4 сем.) 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
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане на 
промишлеността М
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане на 
промишлеността (4 сем. за 
завършили др. спец.) М
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане на 
промишлеността (5 сем.) М
Топлотехника Б/М
Топлотехника (5 сем.) М
Топлотехника (за завършили други 
специалности) М
Топлотехника и възобновяеми 
енергийни източници Б/М
Топлотехника и възобновяеми 
енергийни източници (5 сем.) М
Топлотехника и инвестиционно 
проектиране Б
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Енергиен мениджмънт М
Енергийна ефективност М
Топлотехника Б/М
Хладилна и климатична техника М

Енергетика
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Място в класацията 1 2 2 3
Резултат по скала от 0 до 100 61 51 51 49

Учебен процес
Програмна акредитация 9.3 9.03 9.1 8.81

Институционална акредитация 9.56 9.31 9.07 9.2

Специалности за обучение на бакалаври 7 6 1 2

Специалности за обучение на магистри 6 23 3 3

Регулирани специалности 0 0 0 0

Дипломирани студенти 77.16 71.25 44.29 81.75

Международна мобилност 1.4 0 56.91 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 19 9 13 10

Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна област (Scopus) 16 8 11 8

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 8 0 0 0

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.67 1.56 2.79 2.79

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.96 0 0 0

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1034 229 154 79

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 23 0 0 0

Статии в научни списания (Scopus) 354 46 151 119

Статии в научни списания (Web of Science) 21 0 0 0

Доклади от научни конференции (Scopus) 1645 452 108 14

Доклади от научни конференции (Web of Science) 45 26 2 0

Съвместни научни публикации (Web of Science) 43 16 1 0
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 10 2 2 0

Докторски програми във висшето училище 122 31 27 88

Съотношение докторанти към студенти 0.42 1.75 1.63 0

Общо средства за НИД на студент 1549 672 234 663

Привлечени средства за НИД на студент 1468 628 195 595

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 38 92 15 101

Оборудване (в лева на студент) 2731 3222 757 3779

Библиотечен фонд на студент 30.36 46.36 37.62 48.78

Ползваемост на библиотечния фонд 1.72 32.37 9.96 7.98

Информационно обезпечаване 15 16 22 26

Учебна застроена площ на студент 18.93 16.21 7.82 24.37

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 195 263 96 778

Студентски общежития 48.89 24.52 54.5 32.86

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.52 4.45 4.48 4.3

Чуждестранни студенти 0.7 0.88 0.41 0

Престиж сред студентите 40.83 11.91 1.29 1.47

Престиж сред работодатели 88.96 28.91 19.97 2.31

Престиж сред преподавателите n/a n/a n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална значимост
Безработица сред завършилите 1.89 1.85 1.95 2.35

Приложение на придобитото висше 
образование и реализация по призвание 51.36 43.26 54.26 33.33

Принос към осигурителната система 89.19 77.2 88.29 89.74

Осигурителен доход на завършилите 1872 1564 1526 1596
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната 

заплата за областта 1.32 1.31 1.18 1.33

Регионална реализация 55.56 38.7 59.01 61.54

Регионална реализация на позиция за висше образование 50.54 45.05 51.91 31.94
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето 

училище (съотношение) 1.91 3.35 1.79 2

Специалности

Продължение от стр. 38 - специалности “Електротехника, електроника и автоматика”

Енергетика

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТУ - София 61   714

ТУ - Варна 51   342

УХТ 51   246

ТрУ 49   102

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Европейски политехнически университет - Перник

Е нергетика се преподава в 5 висши учи-

лища, които са разположени в различ-

ни точки на страната. В направлението 

се обучават общо около 1400 действащи сту-

денти. Типично инженерно професионално 

направление, при което средните нива на за-

етост и осигурителни доходи на завършилите 

са по-високи от средните за страната. Прило-

жението на придобитото висше образование 

сред завършилите „Енергетика“ има стойност, 

близка до средната стойност за висшистите в 

страната. Успехът от дипломата за средно об-

разование, с който студентите влизат в него, е 

сред петте най-ниски за страната. 
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Аграрен университет - Пловдив
Животновъдство Б
Зооинженерство Б
Зооинженерство с 
информационни технологии Б
Пчеларство М
Селекция и репродукция на 
животните М
Управление на системите за 
производство на безопасни и 
качествени храни М
Тракийски университет
Аквакултура М
Говедовъдство и биволовъдство М
Зооинженерство Б
Комбинирани фуражи и хранене М
Коневъдство М

Конен спорт М
Консултантска дейност, 
разработване и управление на 
проекти в животновъдството М
Овцевъдство и козевъдство М
Племенно коневъдство М
Производствени системи и 
селекция в говедовъдството и 
биволовъдството М
Производствени системи и 
селекция в овцевъдството и 
козевъдството М
Промишлено птицевъдство М
Промишлено свиневъдство М
Птицевъдство М
Развъждане на селскостопански 
животни М

Репродуктивни биотехнологии в 
животновъдството М
Рибовъдство и аквакултура Б
Свиневъдство М
Специални отрасли М
Технология на месо и месни 
продукти М
Технология на мляко и млечни 
продукти М
Управление на системите за 
безопасност и качество на храните 
М
Хранене на животни и технология 
на комбинирани фуражи М
Хранене на селскостопанските 
животни М

Животновъдство
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Място в класацията 1 2
Резултат по скала от 0 до 100 49 45

Учебен процес
Програмна акредитация 9.66 9.34

Институционална акредитация 9.2 9.61

Специалности за обучение на бакалаври 2 3

Специалности за обучение на магистри 19 3

Регулирани специалности 0 0

Дипломирани студенти 48.55 50

Международна мобилност 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100

Научни изследвания
Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 15 9

Индекс на цитируемост (на Хирш) 
без автоцитирания по научна област (Scopus) 13 9

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 11 6

Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 2.59 1.94

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 2.69 0.93

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 212 92

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 98 66

Статии в научни списания (Scopus) 372 174

Статии в научни списания (Web of Science) 153 222

Доклади от научни конференции (Scopus) 4 11

Доклади от научни конференции (Web of Science) 5 16

Съвместни научни публикации (Web of Science) 107 78
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 9 5

Докторски програми във висшето училище 88 25

Съотношение докторанти към студенти 1.68 4.72

Общо средства за НИД на студент 663 491

Привлечени средства за НИД на студент 595 445

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 101 148

Оборудване (в лева на студент) 3779 1464

Библиотечен фонд на студент 48.78 57.03

Ползваемост на библиотечния фонд 7.98 1.79

Информационно обезпечаване 26 31

Учебна застроена площ на студент 24.37 8.33

Социално-битови и административни услуги
Стипендии 161 225

Студентски общежития 32.86 25.69

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.42 4.44

Чуждестранни студенти 0 0.47

Престиж сред студентите n/a n/a

Престиж сред работодатели n/a n/a

Престиж сред преподавателите n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална значимост
Безработица сред завършилите 3.73 4.8

Приложение на придобитото висше 
образование и реализация по призвание 35.05 39.13

Принос към осигурителната система 77.96 77.13

Осигурителен доход на завършилите 1225 1193
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната 

заплата за областта 1 0.97

Регионална реализация 36.26 40.85

Регионална реализация на позиция за висше образование 28.76 32.09
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето 

училище (съотношение) 1.26 0.73

Специалности

Животновъдство

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направле-
ние в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТрУ 49   298

АУ 45   212

С амо две държавни висши училища предлагат обу-

чение по специалности в направление „Животно-

въдство“ и те имат сходни резултати в класацията. 

Средният успех от дипломата за средно образование на 

студентите в първи курс в направление „Животновъдство“ 

е сред петте най-ниски в страната. Заетостта, осигурител-

ният доход и приложението на придобитото висше обра-

зование сред завършилите са под средните нива за завър-

шилите през последните пет години в страната. 
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„И кономика“ е най-масовото професионално на-
правление в българското висше образование. 
Обучение по специалности в това направление се 

предлага в 26 от общо 52 висши училища, а броят на действа-
щите студенти в направлението е почти 30 000. През послед-
ните години обаче броят на студентите в това направление 
непрекъснато намалява. В направление „Икономика“ се наблю-
дават съществени различия в средните нива на осигурителния 
доход, безработицата и приложението на придобитото висше 
образование сред завършилите в зависимост от висшето учи-
лище, в което са получили образованието си. При анализа на 
данните на водещите три университета в направлението тряб-
ва да се има предвид, че докато в Американския университет 
и в Софийския университет в това направление се обучават 
сумарно около 600 действащи студенти, то в УНСС учат над 10 
000 действащи студенти в широка палитра от специалности 
за обучение на бакалаври, магистри и доктори. Тази разлика в 
броя обучаеми и в различния обем застъпени специалности до 
известна степен може да обясни и наблюдаваните различия в 
реализацията сред завършилите. На практика и трите водещи 
училища в направлението показват приблизително равен ре-
зултат в класирането с пренебрежима разлика между трите (в 
рамките на 5 точки), като сред работодателите УНСС продължа-
ва да бъде най-разпознаваемото висше училище за подготовка 
на кадри с икономически профил в страната. 

Американски университет в 
България
Икономика Б
Аграрен университет - Пловдив
Аграрен маркетинг М
Аграрна икономика Б/М
Бизнес икономика Б
Държавни и общински финанси М
Европейски експерт по земеделие 
и селски райони М
Икономика и управление на 
европейското земеделие и селски 
райони М
Икономика и управление на 
регионалното развитие Б
Икономика и управление на 
туристическия бизнес М
Икономика на туризма М
Развитие на селските райони М
Регионално развитие и местно 
самоуправление М
Счетоводство и контрол М
Управление на регионалното 
развитие Б
Устойчиво аграрно развитие М
Финанси и счетоводство на 
аграрния сектор М
Финансов мениджмънт и 
счетоводство М
Бургаски свободен университет
Банков мениджмънт М

Икономика и маркетинг на 
туризма Б
Маркетинг Б/М
Маркетинг и управление на 
туристическия бизнес М
Международни икономически 
отношения Б/М
Счетоводство и контрол Б/М
Финанси Б/М
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Икономика и мениджмънт Б
Маркетинг Б/М
Международни икономически 
отношения Б
Международни икономически 
отношения. Международен бизнес 
М
Международни икономически 
отношения. Международна 
икономика М
Счетоводство и контрол Б/М
Счетоводство и контрол. 
Счетоводство и одит на 
нефинансовите предприятия М
Счетоводство и контрол. 
Счетоводство на предприятието М
Финанси Б/М
Финанси. Банково дело М
Финанси. Финанси на 
предприятието М

Финансово-счетоводен 
мениджмънт М
Варненски свободен 
университет „Черноризец 
храбър“
Данъчен и митнически контрол М
Дигитална икономика Б
Кръгова икономика М
Маркетинг и връзки с 
обществеността в образованието, 
науката и културата М
Международен бизнес на 
английски език Б
Международен маркетинг Б/М
Международна икономика и 
право М
Международни икономически 
отношения Б/М
ПН - Икономика (за 
неразпределени по специалности 
студенти) Б
Предприемачество М
Счетоводство и контрол М
Счетоводство и контрол 
(за бакалаври от други 
специалности) М
Финанси М
Финанси и счетоводство Б/М
Финанси на английски език Б
Финансов и банков мениджмънт и 
маркетинг М

Финансов одит М
Финансова и банкова дейност и 
маркетинг М
Варненски свободен 
университет „Черноризец 
храбър“, филиал Cмолян
Данъчен и митнически контрол М
Кръгова икономика М
Международни икономически 
отношения Б
Счетоводство и контрол 
(за бакалаври от други 
специалности) М
Финанси и счетоводство Б/М
Финансов и банков мениджмънт и 
маркетинг М
Финансов одит М
Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков“
Икономика на малките и средни 
предприятия М
Икономика на транспорта Б/М
Икономика на транспортната 
фирма М
Счетоводство и анализ в 
транспорта Б
Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите
Аграрна икономика ПБ/Б
Бизнес и предприемачество Б
Бизнес логистика М

Икономика и управление на 
агробизнеса М
Икономика и управление на 
регионите със специализация 
„Маркетинг в публичния сектор“ М
Икономика и управление на 
регионите със специализация 
„Туризъм“ М
Икономика и управление на 
туризма М
Икономика на туризма Б
Маркетинг и реклама М
Международен бизнес М
ПН - Икономика (за 
неразпределени по специалности 
студенти) Б
Счетоводство Б
Счетоводство и одит М
Финанси Б
Финанси и банково дело М
Финанси и банково дело (на 
английски език) М
Финанси на руски език Б
Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите, фгилиал 
Велико Търново
Аграрна икономика Б
Бизнес и предприемачество Б
Бизнес логистика М
Икономика и управление на 
агробизнеса М

Икономика и управление на 
регионите със специализация 
„Маркетинг в публичния сектор“ М
Икономика и управление на 
регионите със специализация 
„Туризъм“ М
Икономика и управление на 
туризма М
Икономика на туризма Б
Маркетинг и реклама М
Международен бизнес М
Счетоводство Б
Счетоводство и одит М
Финанси Б
Финанси и банково дело М
Финанси на руски език Б
Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите, филиал 
Русе
Аграрна икономика Б
Бизнес и предприемачество Б
Икономика и управление на 
агробизнеса М
Икономика и управление на 
регионите със специализация 
„Маркетинг в публичния сектор“ М
Икономика и управление на 
регионите със специализация 
„Туризъм“ М
Икономика на туризма Б
Счетоводство Б

Икономика

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 67   620

АУБ 65  46

УНСС 62                 10557

ВУЗФ 57      1664

НБУ 52   927

ИУ - Варна 51        3939

СА 49      3379

ВСУ 48   381

МВБУ 48   548

ПУ 47    1543

ВтУ 46   663

ВТрУ 45   172

ЮЗУ 44   577

АУ 42   416

ШУ 42   105

БСУ 41   216

РУ 41   156

ТрУ 41   413

ВУМ 40  65

ВУСИ 40   322

УХТ 40   107

ВУАРР 39       1412
ТУ - 
Габрово

39  54

КМТМ 36   907

УАЗ 33   132

Специалности

Икономика
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Място в класацията 1 2 3 4 5 6 7
Резултат по скала от 0 до 100 67 65 62 57 52 51 49

Учебен процес
Програмна акредитация 9.45 9.32 9.9 9.03 8.59 9.5 9.35

Институционална акредитация 9.61 9.09 9.66 8.97 9 9.28 8.98
Специалности за обучение на бакалаври 2 1 51 24 4 30 18

Специалности за обучение на магистри 27 0 88 47 12 29 63
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 71.31 48 76.26 57.12 48.15 74.74 83.09
Международна мобилност 19.35 130.43 7.39 0.6 4.31 8.38 6.81

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 2 1 2 1 2 3 3
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 6.29 100 0.96 10.1 9.17 0.13 0

Ексклузивност на преподавателския състав 91.46 100 95.6 90 100 100 98.08
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 7 4 7 1 2 4 1
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 6 3 6 1 2 4 1

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 5 5 4 3 2 2 1
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 2.52 2.64 1.45 0.6 0.92 0.96 0.67

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.79 1.06 0.97 0 0.39 0.32 1
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 36 12 64 3 5 27 1

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 25 13 26 0 9 8 1
Статии в научни списания (Scopus) 52 20 94 2 9 44 6

Статии в научни списания (Web of Science) 73 47 43 0 41 15 2
Доклади от научни конференции (Scopus) 17 0 16 2 1 4 0

Доклади от научни конференции (Web of Science) 15 3 29 0 7 31 1
Съвместни научни публикации (Web of Science) 53 36 23 0 37 7 3

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 7 0 24 2 3 13 14

Докторски програми във висшето училище 202 0 45 2 38 17 16
Съотношение докторанти към студенти 5.48 0 2.18 1.44 0 1.22 3.23

Общо средства за НИД на студент 956 1913 396 87 173 32 458
Привлечени средства за НИД на студент 898 1913 368 87 173 10 445

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 294 18 433 498 95 56

Оборудване (в лева на студент) 1825 598 507 525 866 509 648
Библиотечен фонд на студент 131.04 122.08 38.1 8.22 18.54 56.32 54.68

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 8.48 2.56 4.16 11.56 28.79 10.61
Информационно обезпечаване 30 28 13 34 38 22 21

Учебна застроена площ на студент 9.38 27.78 2.72 2.16 3.27 13.13 9.5
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 369 4352 202 274 51 147 273
Студентски общежития 33.59 23.62 34.74 0 3.04 10.05 7.95

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.5 5.6 5.11 5.08 5.25 5.11 4.7

Чуждестранни студенти 5.65 36.96 1.98 13.22 1.83 3.27 0.92
Престиж сред студентите 17.41 14.79 14.82 4.71 10.51 16.93 9.51

Престиж сред работодатели 19.37 4.48 47.53 5.92 6.54 30.79 30.7
Престиж сред преподавателите 17.03 14.9 34.27 1.86 4.08 24.6 11.36

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.71 0.77 2.87 2.75 2.68 4.32 4.55
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 74.11 83.33 50.06 64.74 51.73 31.82 37.11

Принос към осигурителната система 90.19 79.59 86.8 85.56 83.48 79.03 81.7
Осигурителен доход на завършилите 2309 2436 1796 2015 1880 1241 1298

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.33 1.37 1.08 1.19 1.1 0.94 0.98

Регионална реализация 77.82 73.47 71.73 71.93 70.89 37.8 13.7
Регионална реализация на позиция за висше образование 71.68 87.5 49.84 61.46 51.41 28.93 31.42

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 2.1 4.7 1.25 1.31 1.34 1.44 1.27
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Счетоводство и одит М
Финанси Б
Финанси и банково дело М
Висше училище по застраховане 
и финанси
IT анализ и бизнес стратегии Б
Банков мениджмънт и 
инвестиционна дейност М
Банково дело М
Банково дело и финанси 
(съвместна програма с 
Шефилдския университет) М
Бизнес анализ и ERP решения М
Бизнес и дигитална 
трансформация: блокчейн 
иновации М
Бизнес икономика, 
предприемачество и иновации Б
Бизнес иновации и 
предприемачество М
Бизнес мениджмънт (съвместна 
програма с Шефилдския 
университет) Б
Бизнес мениджмънт и маркетинг Б
Бизнес мениджмънт и маркетинг 
в туризма, с преподаване на 
английски език М
Бизнес мениджмънт и маркетинг в 
туризма М
Бизнес мениджмънт и маркетинг, с 
преподаване на английски език М

Бизнес мениджмънт и планиране в 
строителството М
Бизнес мениджмънт и технологии 
- Шефилд М
Бизнес мениджмънт, технологии и 
иновации (съвместна програна с 
Шефилдския университет) М
Бизнес процеси и риск 
мениджмънт в застраховането М
Бизнес психология и поведенческа 
икономика Б
Бизнес психология и човешки 
ресурси Б
Бизнес психология и човешки 
ресурси на английски език Б
Бизнес софтуер и ERP платформи 
М
Бизнес, маркетинг и ивент 
мениджмънт в туризма М
Бранд мениджмънт и интегрирани 
маркетингови комуникации М
Брокерство и оценяване на 
недвижими имоти М
Дигитален бизнес, маркетинг и 
продажби Б
Дигитален маркетинг и бизнес 
финанси М
Дигитален маркетинг и онлайн 
анализ М
Дигитален маркетинг и социални 
медии (съвместна програма с 

Шефилдския университет) М
Застраховане и осигуряване Б/М
Застраховане, осигуряване и 
финанси Б
Застрахователен бизнес и риск 
мениджмънт М
Застрахователно дело М
Икономика (лидерство и 
мениджмънт) с преподаване на 
английски език М
Иновации и бизнес процеси в 
застраховането М
Иновации, предприемачество и 
финанси М
ИТ решения и бизнес стратегии Б
Корпоративен контрол и 
икономически анализи М
Корпоративна социална 
отговорност (Финансов 
мениджмънт) М
Кръгова икономика и устойчив 
мениджмънт М
Маркетинг (съвместна програма с 
Шефилдския университет) Б/М
Маркетинг, продажби и бизнес в 
интернет Б
Маркетинг, продажби и 
електронен бизнес Б
Маркетинг, реклама и връзки 
с обществеността (съвместна 
програма с Шефилдския 

университет) М
Международен бизнес и финанси 
Б
Международен бизнес и финанси 
на английски език Б
Международна икономика и 
финанси Б
Международни отношения, 
глобална икономика и 
стратегически анализ с 
преподаване на английски език М
Мениджмънт на иновационния 
диалог: бизнес, публични 
политики и социални иновации М
Мениджмънт на процеси, 
проекти и човешки ресурси в ИТ 
индустрията М
Одит и риск мениджмънт М
Пенсионно и здравно осигуряване 
М
Предприемачество и финанси М
Приложна бизнес психология 
(хора, процеси, ефективност) М
Продажби, бизнес финанси и 
комуникации М
Реклама, бизнес дизайн и бранд 
мениджмънт М
Реклама, иновативен маркетинг и 
бранд мениджмънт М
Счетоводство и контрол Б/М
Счетоводство и управленски 

анализи М
Счетоводство и финанси Б
Счетоводство и финанси 
(съвместно обучение с Шефилдския 
университет) Б
Счетоводство, контрол и 
корпоративен анализ М
Счетоводство, контрол и финанси Б
Счетоводство, одит и 
корпоративен анализ М
Счетоводство, одит и финанси Б
Управление на човешките ресурси 
и лидерско поведение М
Фасилити мениджмънт и бизнес с 
недвижима собственост М
Фасилити мениджмънт и 
управление на недвижимата 
собственост М
Финанси Б/М
Финанси (Журналистика и 
продуцентство) М
Финанси (кино и шоубизнес) М
Финанси на английски език Б
Финансов мениджмънт и 
маркетинг Б/М
Финансов мениджмънт и 
маркетинг (съвместна програма с 
Шефилдския университет) Б
Финансов мениджмънт и 
маркетинг на английски език Б
Висше училище по мениджмънт

Бизнес информационни системи 
ПБ
Борба с корупцията и конфликта 
на интереси – правни и 
икономически аспекти М
Маркетинг и мениджмънт ПБ
Международен бизнес и 
мениджмънт ПБ/Б
Международни финанси и 
търговия Б
Реклама и бранд мениджмънт М
Висше училище по икономика и 
сигурност
Банки и банково дело М
Банки и банково дело (след ПБ) М
Бизнес информатика Б/М
Валутен, митнически и данъчен 
контрол М
Дигитален маркетинг Б/М
Икономика на туризма Б/М
Икономика на туризма (след ОКС 
ПБ) М
Маркетинг Б/М
Маркетинг (след неикономически 
специалности) М
Международен бизнес Б/М
Счетоводство и контрол Б/М
Счетоводство и контрол 
(за бакалаври от други 
специалности) М

Продължава на стр. 44
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Продължение от стр.43 - специалности “Икономика”

Счетоводство и контрол (след 
ПБ) М
Счетоводство и одит М
Счетоводство и одит (след 
неикономически специалности) М
Счетоводство и одит (след ПБ) М
Управление на проекти (след ПБ) М
Финанси Б/М
Финанси (след неикономически 
специалности) М
Финанси (след ПБ) М
Финанси и банки М
Финансово-счетоводен 
мениджмънт и застраховане М
Икономически университет - 
Варна
Аграрен бизнес Б/М
Аграрна икономика Б/М
Банков мениджмънт М
Бизнес и мениджмънт( вкл. с 
преподаване на анг. език) Б
Бизнес икономика Б/М
Бизнес информационни системи 
Б/М
Бизнес консултиране М
Глобален търговски бизнес М
Дигитални медии и ПР Б
Е-бизнес М
Европейска икономическа 
интеграция М
Екоикономика Б
Застраховане и осигуряване Б
Икономика и търговия Б
Икономика на индустрията Б
Икономика на недвижимата 
собственост Б/М
Икономика на строителство Б
Икономика на строителство 
(строително предприемачество) М
Икономика на търговията Б/М
Индустриален бизнес Б
Индустриален бизнес и 
администрация М
Индустриален бизнес и 
предприемачество Б
Информационен мениджмънт в 
бизнеса М
ИТ иновации в бизнеса М
Качество и експертиза на стоките М
Комуникации и бизнес развитие М
Конкурентно и бизнес разузнаване 
М
Корпоративен бизнес и 
администрация М
Корпоративен бизнес и 
управление М
Корпоративен маркетинг М
Корпоративен приложен 
маркетинг М
Корпоративни финанси М
Корпоративно развитие и 
управление М
Логистика Б
Логистичен мениджмънт М
Маркетинг Б
Маркетинг и бранд мениджмънт М
Международен бизнес М
Международен бизнес - английски 
език Б
Международен бизнес и 
мениджмънт (с преподаване на 
английски език) М
Международен бизнес и 
предприемачество М
Международни икономически 
отношения Б
Недвижими имоти и инвестиции 
Б/М
Пазари и технологични иновации М
Предприемачество и 
инвестиционен мениджмънт Б
Прогнозиране на финансови 
пазари М
Публични финанси М
Реклама и връзки с 
обществеността М
Реклама и медийни комуникации М
Социална сигурност и 
застраховане Б
Статистика и иконометрия Б
Стокознание Б
Стокознание и митническа 
дейност Б
Стопанска логистика Б
Строителен бизнес и 
предприемачество Б
Строително предприемачество М
Строително предприемачество и 
недвижима собственост М
Счетоводство и контрол Б/М
Счетоводство и одит Б
Счетоводство и финанси Б
Счетоводство (с преподаване на 
английски език) Б
Търговски бизнес М
Управление на продажбите М
Управление на продажбите и 

мърчандайзинг М
Управление на проекти М
Финанси Б
Финанси и иновации М
Финансов мениджмънт М
Колеж по мениджмънт, 
търговия и маркетинг
Маркетинг ПБ
Предприемачество ПБ
Международно висше бизнес 
училище
Бизнес финанси М
Данъци и данъчна администрация 
М
Дигитален маркетинг М
Маркетинг Б
Маркетинг, комуникации и 
иновации Б
Международен бизнес Б
Счетоводство и контрол Б
Счетоводство и одитинг М
Финанси и инвестиции М
Финанси и счетоводство Б
Нов български университет
Банков мениджмънт М
Банково дело и финанси 
(съвместна програма с 
Шефилдския университет) М
Бизнес икономика (съвместна 
програма с Шефилдския 
университет) Б
Бизнес мениджмънт, технологии и 
иновации (съвместна програна с 
Шефилдския университет) М
Бранд мениджмънт М
Бранд мениджмънт (на английски 
език) М
Дигитален маркетинг и социални 
медии (съвместна програма с 
Шефилдския университет) М
Маркетинг Б
Маркетинг мениджмънт М
Маркетинг, реклама и връзки с 
обществеността М
Международен бизнес М
Счетоводство и контролинг Б
Счетоводство и одитинг М
Финанси Б/М
Финансов мениджмънт М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Бизнес икономика М
Икономика и бизнес Б
Икономическо моделиране и 
бизнес анализ М
Макроикономика Б
Маркетинг Б/М
Маркетинг и продажби М
Международна търговия М
Международни икономически 
отношения Б
Счетоводство Б/М
Счетоводство и анализ М
Финанси Б/М
Финансов мениджмънт М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Икономика Б
Корпоративен маркетинг М
Маркетинг Б/М
Международен бизнес и 
интеркултурна комуникация М
Международни икономически 
отношения Б
Финанси, счетоводство и одит в 
бизнеса М
Финанси, счетоводство и одит в 
публичния сектор М
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов“ - Свищов
Аграрна икономика Б
Агробизнес М
Агробизнес (след неикономически 
специалности) М
Агробизнес (след ПБ) М
Банков мениджмънт М
Банков мениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Банков мениджмънт (след ПБ) М
Бизнес информатика Б
Бизнес статистика и анализи Б
Бизнеспланиране М
Валутен, митнически и данъчен 
контрол М
Валутен, митнически и данъчен 
контрол (след неикономически 
специалности) М
Валутен, митнически и данъчен 
контрол (след ПБ) М
Вътрешен одит М
Електронен бизнес и дигитални 
пазари М
Електронен бизнес и дигитални 
пазари (след неикономически 
специалности) М
Застраховане М
Застраховане (след 

неикономически специалности) М
Застраховане (след ПБ) М
Застраховане и социално дело Б
Здравен мениджмънт М
Здравен мениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Икономика и мениджмънт на 
туризма М
Икономика и мениджмънт на 
туризма (след неикономически 
специалности) М
Икономика и мениджмънт на 
туризма (след ПБ) М
Икономика на индустрията Б
Икономика на туризма Б
Икономика на търговията Б
Инвестиционен мениджмънт М
Инвестиционен мениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Инвестиционен мениджмънт (след 
ПБ) М
Индустриален бизнес и 
предприемачество Б
Индустриален мениджмънт М
Индустриална бизнес икономика Б
Информационни системи и 
технологии в бизнеса М
Информационни системи и 
технологии в бизнеса (след 
неикономически специалности) М
Информационни технологии в 
бизнеса М
Информационни технологии в 
бизнеса (след неикономически 
специалности) М
Информационни технологии в 
бизнеса (след ПБ) М
Корпоративен мениджмънт М
Корпоративен мениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Макроикономика Б
Маркетинг Б/М
Маркетингови комуникации М
Международен бизнес Б
Международен бизнес и 
мениджмънт М
Международен бизнес и 
мениджмънт (след неикономически 
специалности) М
Международен бизнес и 
мениджмънт (след ПБ) М
Международен туризъм М
Международен туризъм (след 
ПБ) М
Международен финансов 
мениджмънт (на английски език) М
Международни икономически 
отношения Б
Международни проекти М
Мениджмънт на търговската 
дейност М
Мениджмънт на търговската 
дейност (след неикономически 
специалности) М
Мениджмънт на търговската 
дейност (след ПБ) М
Приложна макроикономика Б
Прогнозиране и планиране Б
Социален мениджмънт М
Социален мениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Социален мениджмънт (след ПБ) М
Статистика и иконометрия Б
Статистическо бизнес 
консултиране М
Статистическо бизнес 
консултиране (след 
неикономически специалности) М
Стопански и финансов контрол Б
Стратегическо и бизнес планиране 
Б
Счетоводство и контрол ПБ/Б/М
Счетоводство и одит в банките М
Счетоводство и одит в 
банките (след неикономически 
специалности) М
Счетоводство и одит в 
нефинансовите предприятия М
Счетоводство и одит в 
нефинансовите предприятия (след 
неикономически специалности) М
Счетоводство и одит в 
нефинансовите предприятия (след 
ПБ) М
Счетоводство и одит в публичния 
сектор М
Счетоводство и одит в публичния 
сектор (след неикономически 
специалности) М
Счетоводство и одит в публичния 
сектор (след ПБ) М
Търговско посредничество и 
инвестиционно банкиране М
Търговско посредничество и 
инвестиционно банкиране (след 
ПБ) М
Управление на международни 

проекти М
Управление на проекти Б/М
Управление на проекти (след 
неикономически специалности) М
Финанси Б/М
Финанси, банково дело и 
застраховане Б
Финансов анализ и контрол М
Финансов контрол и външен 
одит М
Финансов контрол и външен 
одит (след неикономически 
специалности) М
Финансов контрол и външен одит 
(след ПБ) М
Финансов мениджмънт М
Финансов мениджмънт (на 
английски език) М
Финансов мениджмънт (след 
неикономически специалности) М
Финансов мениджмънт (след ПБ) М
Финансово управление в 
публичния сектор М
Финансово управление 
в публичния сектор (след 
неикономически специалности) М
Финансово управление в 
публичния сектор (след ПБ) М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Аутсорсинг проекти и компании М
Енергийни пазари и услуги М
Икономика и право М
Икономика и управление в 
енергетиката, инфраструктурата и 
комуналните услуги М
Икономика и управление в 
енергетиката, инфраструктурата и 
комуналните услуги М
Икономика и финанси Б/М
Митнически и данъчен контрол М
Моделиране на големи данни 
в бизнеса и финансите (Business 
Analytics) М
Моделиране на големи данни 
в бизнеса и финансите (Business 
Analytics) - 2 сем. М
Моделиране на големи данни 
в бизнеса и финансите (Business 
Analytics) - 3 сем. М
Приложна иконометрия и 
икономическо моделиране М
Приложна иконометрия и 
икономическо моделиране (на 
английски език) М
Приложна икономика М
Приложна икономика (5 
семестъра) М
Статистика, иконометрия и 
актюерство (3 семестъра) М
Счетоводство и анализ на големи 
данни (за неспециалисти) М
Счетоводство и анализ на големи 
данни (за специалисти) М
Счетоводство и одит М
Счетоводство и одит (4 сем.) М
Счетоводство (финанси и 
дигитални приложения на 
английски език) Б
Фасилити мениджмънт М
Финанси и банково дело М
Финанси и инвестиции М
Финанси и инвестиции (4 сем.) М
Технически университет - 
Габрово
Икономика на търговията Б
Маркетинг Б
Тракийски университет
Аграрна икономика Б
Аграрна икономика и търговия Б
Бизнес икономика Б
Бизнес информационни 
технологии М
Икономика и мениджмънт на 
човешките ресурси М
Икономика и управление на 
агробизнеса М
Икономика и управление на 
бизнеса М
Икономика на алтернативния 
туризъм М
Икономически анализи и проекти 
за регионално развитие М
Информационни технологии в 
икономиката и управлението Б
Корпоративно предприемачество 
М
Местни финанси Б
Планиране на регионалното 
развитие М
Предприемачество и иновации М
Предприемачество и 
стратегически маркетинг М
Предприемачество и финансов 
мениджмънт на предприятието М
Регионална икономика Б
Регионална икономика и 

управление Б
Регионално планиране и развитие 
М
Устойчиво регионално развитие М
Финанси и банки М
Финанси и счетоводство на 
фирмата М
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Корпоративен маркетинг М
Маркетинг Б
Маркетинг мениджмънт М
Маркетинг мениджмънт - широк 
профил М
Маркетинг мениджмънт (след ОКС 
проф. Б) М
Университет за национално и 
световно стопанство
Аграрен бизнес Б/М
Агробизнес и управление на 
територията М
Анализ на данни със 
специализиран софтуер М
Банково дело и международни 
финанси М
Бизнес анализи и проекти М
Бизнес икономика Б/М
Бизнес икономика и мениджмънт с 
преподаване на английски език Б
Бизнес икономика с преподаване 
на английски език Б
Бизнес информатика Б/М
Бизнес информатика и 
комуникации Б
Бизнес информатика и 
комуникации с преподаване на 
английски език Б
Бизнес информатика с преп. на 
английски Б
Бизнес информатика със 
специализация Информационни 
технологии за бизнес анализи М
Бизнес лидерство М
Бизнес логистика Б/М
Бизнес психология и социология М
Бизнес с недвижими имоти М
Големи данни и изкуствен 
интелект М
Дигитален маркетинг М
Дигитален маркетинг с 
преподаване на английски език М
Дигитална икономика М
Дуална магистърска програма 
по международен бизнес с 
преподаване на английски език (с 
университет ...” М
Европейски бизнес и финанси М
Екоикономика Б
Екоикономика и бизнес М
Енергиен бизнес М
Застраховане и социално дело Б/М
Здравословни и безопасни 
условия на труд М
Икономика Б
Икономика и управление на 
железопътния транспорт М
Икономика на вътрешния ред М
Икономика на недвижимата 
собственост М
Икономика на околната среда с 
преподаване на английски език Б
Икономика на отбраната и 
сигурността Б/М
Икономика на отбраната и 
сигурността с преподаване на 
английски език със специализация 
„Ядрена сигурност” М
Икономика на отбраната и 
сигурността със специализация 
„Корпоративна сигурност“ М
Икономика на транспорта Б/М
Икономика на транспорта и 
енергетиката Б
Икономика на туризма Б
Икономика на туризма с 
преподаване на английски език Б
Икономика на търговията Б/М
Икономика на човешките ресурси Б
Икономика на човешките ресурси 
със специализация „Управление на 
човешките ресурси“ М
Икономика с преподаване на 
английски език Б
Икономическа социология Б
Икономическа социология и 
психология Б
Икономическа социология със 
спец. „Социология на бизнеса и 
управлението“ М
Индустриален бизнес Б
Интелектуална собственост и 
бизнес Б/М
Интелигентни транспортни 
системи М
Корпоративни стратегии и 
дигитални трансформации М
Макроикономика Б/М

Макроикономика и финанси М
Макроикономически политики и 
пазари М
Маркетинг Б/М
Маркетинг и стратегическо 
планиране с преподаване на 
английски език Б
Маркетинг със специализация 
„Бранд мениджмънт“ М
Маркетинг със специализация 
„Рекламен мениджмънт“ М
Международен бизнес М
Международен бизнес - английски 
език М
Международен бизнес и 
управление с преподаване на 
английски език М
Международен мениджмънт М
Международен туризъм М
Международни икономически 
отношения Б/М
Международни икономически 
отношения с преподаване на 
английски език Б
Международни икономически 
отношения със специализация 
„Международен бизнес в 
интернет“ М
Международни икономически 
отношения със специализация 
„Международен мениджмънт“ М
Международни икономически 
отношения със специализация 
„Международни финанси“ М
Международни икономически 
отношения със специализация 
„Управление на международни 
проекти“ М
Международни финанси М
Международни финанси и бизнес 
М
Международно банкиране и 
финансови пазари М
Мениджмънт в туризма М
Мениджмънт на недвижимата 
собственост Б/М
Направление „Икономика и 
бизнес“ Б
Одитинг М
Поднаправление „Икономика и 
инфраструктура“ Б
Поднаправление „Икономика с 
преподаване на английски език“ Б
Поднаправление „Икономика с 
чуждоезиково обучение“ Б
Поднаправление „Икономика, 
общество и човешки ресурси“ Б
Поднаправление „Приложна 
информатика, комуникации и 
иконометрия“ Б
Поднаправление „Финанси, 
счетоводство и контрол“ Б
Политическа икономия Б
Предприемачество Б
Предприемачество със 
специализация „Бизнес 
предприемачество“ М
Предприемачество със 
специализация „Фамилно 
предприемачество“ М
Прогнозиране и планиране Б/М
Противодействие на корупцията М
Публичен финансов мениджмънт 
М
Публични финанси М
Статистика и иконометрия Б/М
Стопанска логистика Б/М
Стопанска логистика със 
специализация „Управление на 
веригата за доставки М
Стратегическо планиране Б
Счетоводство Б/М
Счетоводство и контрол Б/М
Счетоводство със специализация 
„Счетоводство и бизнес анализ“ М
Счетоводство със специализация 
„Счетоводство и стандартизация в 
публичния сектор“ М
Счетоводство със специализация 
„Финансова отчетност“ М
Счетоводство, финансов контрол 
и финанси с преподаване на 
английски език М
Творчески индустрии и бизнес Б
Творчески индустрии и бизнес със 
специализация „Интелектуална 
собственост и бизнес в 
индустрията“ М
Творчески индустрии и бизнес със 
специализация „Интелектуална 
собственост и бизнес в културата“ М
Теория и практика на валутната 
търговия - FOREX М
Транспортен мениджмънт М
Управление на веригата на 
доставките М
Управление на веригата на 
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доставките с преподаване на 
английски език М
Управление на киберсигурността 
М
Управление на международни 
проекти М
Управление на търговските вериги 
М
Финанси Б/М
Финанси и счетоводство с 
преподаване на английски език Б
Финанси със специализация 
„Банково дело и международни 
финанси“ М
Финанси със специализация 
„Публични финанси“ М
Финансов контрол Б/М
Финансов контрол и финансово 
право М
Финансов контрол със 
специализация „Одитинг“ М
Финансов мениджмънт М
Университет за национално 
и световно стопанство, 
Регионален център за 
дистанционно обучение - 
Пловдив
Икономика на човешките ресурси 
със специализация „Управление на 
човешките ресурси“ М
Маркетинг М
Поднаправление „Финанси, 
счетоводство и контрол“ Б
Публични финанси М
Счетоводство и контрол М
Финанси М
Финанси, счетоводство и контрол Б
Университет за национално 
и световно стопанство, 
Регионален център за 
дистанционно обучение - 
Хасково
Икономика Б
Икономика на човешките ресурси 
със специализация „Управление на 
човешките ресурси“ М
Поднаправление „Икономика, 
общество и човешки ресурси“ Б
Поднаправление „Финанси, 
счетоводство и контрол“ Б
Публични финанси М
Счетоводство и контрол Б/М
Финанси със специализация 
„Публични финанси“ М
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Бизнес информационни 
технологии М
Икономика на индустрията М
Икономика на туристическата 
индустрия Б/М
Икономика на хранителната 
индустрия Б/М
Корпоративен бизнес и 
предприемачество М
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Кърджали
Маркетинг Б
Счетоводство и контрол М
Финансов мениджмънт М
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Смолян
Маркетинг Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Икономика Б
Икономика - Европейски фондове 
и програми М
Икономика - Икономика и 
управление на бизнеса М
Икономика - Икономика на 
туризма М
Икономика - Корпоративни 
финанси и счетоводство М
Икономика - Маркетинг М
Икономика - Управление на 
малкия и средния бизнес М
Икономика - Управление на 
проекти и програми М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Дигитален маркетинг М
Дигитални финанси (Fintech) М
Икономика на публичната сфера 
Б/М
Логистика М
Маркетинг Б/М
Международен бизнес Б/М
Международни икономически 
отношения Б/М
ПН - Икономика (за 
неразпределени по специалности 
студенти) Б
Счетоводно-финансов 
мениджмънт М
Счетоводство и контрол Б
Финанси Б/М

З авършилите това традиционно про-

фесионално направление са изпра-

вени пред сериозни предизвика-

телства при намирането на реализация на 

пазара на труда. Осигурителният доход на 

завършилите и делът на осигурените сред 

тях са по-ниски от средните нива за завър-

шили през последните 5 години висшисти в 

страната. Реализацията на позиция, за която 

се изисква висше образование, е практичес-

ки равна на средната за страната стойност. 

Средният успех от дипломата за завършено 

средно образование на приетите в първи 

курс също е малко по-нисък от средната 

стойност за страната. Най-често завърши-

лите това професионално направление се 

реализират като преподаватели. 

Американски университет в 
България
История Б
История и цивилизации Б
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Археология Б/М
Архивистика и документалистика 
М
България след 1989 година М
История Б/М
История. Българска история М
Културно-историческо наследство 
/Културен туризъм/ М
Културно-историческо наследство 
в България и Русия М
Музеология М
Обща история. Европейска 
цивилизация: антично и 
средновековно наследство М
Обща история. Нова и съвременна 
история на Европа М
Нов български университет
Археологически изследвания М
Археология Б
Древният Египет в класическата 
епоха М
Египтология Б
История Б/М

История и археология Б
Средиземноморският свят: Елада, 
Рим и Древният Близък изток М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Археология Б
Археология и археологическо 
културно наследство М
Българската история в балкански и 
европейски контекст М
Документалистика и архивистика Б
История Б
История и културно наследство Б
История и цивилизации на стария 
и новия свят М
Сигурност в публичния и частния 
сектор. Държавни институции и 
традиции М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Aрхеология М
Античност и Средновековие М
Античност и Средновековие 
(неспец.) М
Археология Б
Архивистика и документалистика 
Б
Българско средновековие: 
държава, общество, култура 

(неспец.) М
Българско средновековие: 
държава, общество, култура (спец.) 
М
Възраждане и памет М
Дигитална хуманитаристика (Digi-
tal Humanities) М
Дипломация и разузнаване на 
Балканите М
Документални и архивни ресурси 
М
Европейски югоизток М
Историко-етнически модели на 
националната сигурност М
История Б
История и геополитика на 
Балканите Б
История и съвременност на Русия, 
Източна Азия и Евразия М
Кризи, конфликти и дипломация в 
световната политика М
Кризи, конфликти и дипломация в 
световната политика XVI-XXІ век М
Минало и съвремие на 
Югоизточна Европа Б
Модерна България: държава и 
общество (края на XIX - нач. на XXI 
век) М
Модерна България: държава и 

общество (края на XIX - нач. на XXI 
век) (неспециалисти) М
Музеология М
Образованието по история в 
средното училище М
Образованието по история в 
средното училище (5 семестъра) М
Християнство и ислям на 
Балканите М
Университет по 
библиотекознание и 
информационни технологии
Историческо наследство и 
културни институции М
Културно-историческо наследство 
Б
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Кърджали
Българската история в балкански и 
европейски контекст М
Българската национална 
идентичност и сигурност М
Национална и регионална 
сигурност. Общество, институции 
и традиции М
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Археология Б/М
Археология - Консервация и 

реставрация М
Археология - Културно-
историческо наследство и туризъм 
М
История Б
История - Археология М
История - България и Балканите М
История - История на Югоизточна 
Европа М
История - Консервация и 
реставрация М
История - Културно-историческо 
наследство и туризъм М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Археология М
Архиви и музеи. Опазване 
на културното наследство в 
информационното общество М
Архивистика и информационна 
сигурност Б
История Б
История и археология Б
История на българските земи 
в контекста на европейското 
развитие М
Нумизматика. Експертиза и 
оценка на културно-исторически 
ценности М

История 
и археология
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Място в класацията 1 2 3 4 5 6
Резултат по скала от 0 до 100 57 50 49 48 42 38

Учебен процес
Програмна акредитация 9.43 9.52 9.06 9.24 8.36 7.72

Институционална акредитация 9.61 9.45 9 9.3 9.39 9.12
Специалности за обучение на бакалаври 5 2 4 3 4 2

Специалности за обучение на магистри 23 9 4 4 3 8
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 61.12 69.66 49.41 70.7 66.45 67.61
Международна мобилност 17.82 61.54 0 19.61 0 7.19

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 2 1 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0.2 1.54 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 11 5 9 7 4 1
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 10 3 8 6 3 1

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 5 2 2 1 2 1
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.28 1.49 3.07 1.38 1.14 0.32

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.58 0.32 0.38 0.82 0.33 0.7
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 166 14 57 51 40 5

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 34 2 5 1 3 3
Статии в научни списания (Scopus) 270 19 56 153 80 21

Статии в научни списания (Web of Science) 151 10 36 10 15 8
Доклади от научни конференции (Scopus) 47 13 14 10 18 5

Доклади от научни конференции (Web of Science) 5 7 0 0 0 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 67 2 27 3 8 2

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 6 6 3 6 0 4

Докторски програми във висшето училище 202 63 38 89 88 55
Съотношение докторанти към студенти 11.29 20.77 25 15.69 0 16.55

Общо средства за НИД на студент 956 386 173 536 350 332
Привлечени средства за НИД на студент 898 370 173 501 325 302

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 14 498 268 52 372

Оборудване (в лева на студент) 1825 224 866 713 959 532
Библиотечен фонд на студент 131.04 53.56 18.54 26.33 39.66 54.51

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 8.46 11.56 2.92 2.98 25.15
Информационно обезпечаване 30 25 38 39 30 24

Учебна застроена площ на студент 9.38 7.13 3.27 10.75 5.28 11.08
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 1376 1522 288 173 215 102
Студентски общежития 33.59 25.58 3.04 13.02 11.56 6.92

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.17 5.03 5.39 4.65 4.67 4.16

Чуждестранни студенти 2.57 1.54 0 0 1.2 0.72
Престиж сред студентите 46.16 22.74 10.81 2.11 7.83 1.18

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 68.69 29.81 8.54 5.93 10.7 3.78

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.8 5.2 3.21 4.02 5.19 4.9
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 54.99 55.5 48.1 49.18 54.82 38.93

Принос към осигурителната система 78.31 73.9 69.23 77.06 77.13 77.01
Осигурителен доход на завършилите 1456 1272 1481 1218 1252 1152

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.9 1.04 0.94 1.08 1.02 0.99

Регионална реализация 65.68 26.78 55.38 61.76 50.67 47.59
Регионална реализация на позиция за висше образование 50.57 50.63 37.5 45.71 53.98 35.96

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 0.95 1.12 1.12 0.9 0.67 1.26

Специалности

История 
и археология
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 57   505

ВТУ 50   130

НБУ 49  28

ЮЗУ 48   102

ПУ 42   166

ШУ 38   139
Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Американски университет в България - Благоевград
- Университет по библиотекознание и информационни 
технологии
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Информатика 
и компютърни науки
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Място в класацията 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10
Резултат по скала от 0 до 100 75 66 60 59 56 52 51 51 50 50 49 45

Учебен процес
Програмна акредитация 9.67 9.19 9.26 9.02 9.24 9.03 9.06 9.12 8.94 9.13 9.28 9.23

Институционална акредитация 9.61 9.09 9 9.33 9.39 9.03 9.45 9.28 9.21 9.3 9.44 9.12
Специалности за обучение на бакалаври 4 2 4 10 4 7 4 3 1 2 3 6

Специалности за обучение на магистри 15 0 4 14 6 5 7 4 5 4 1 6
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 59.45 55.11 25.87 77.68 69.77 65.43 61.64 79.12 40.21 68.13 69.95 59.12
Международна мобилност 2.2 39.22 4.48 0 0 8.06 16.61 21.48 10.05 10.31 8.7 13.95

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 100 0 0 0 21.77 0 0 2.51 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 99.39 100 97.37 100 100 100 98.48 100 92.31 96.88 100 98.11
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 34 3 7 8 16 6 5 5 2 11 14 9
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 26 3 5 6 13 5 3 5 2 9 12 7

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 8 1 4 4 7 3 3 3 0 4 3 5
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 5.57 2.75 2.04 2.15 3.29 2 1.54 2.2 1.85 3.28 2.27 2.84

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.32 0.5 1.33 0.92 2.3 1.09 1.43 0.73 0 1.37 0.55 3.2
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 706 9 37 95 272 43 43 35 5 109 250 54

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 97 2 13 22 50 9 10 10 0 25 34 11
Статии в научни списания (Scopus) 535 9 31 34 254 14 22 28 3 101 137 80

Статии в научни списания (Web of Science) 73 2 17 15 57 14 9 14 0 32 27 14
Доклади от научни конференции (Scopus) 541 11 45 109 165 55 45 29 7 62 315 24

Доклади от научни конференции (Web of Science) 167 2 13 47 41 18 12 17 0 20 88 6
Съвместни научни публикации (Web of Science) 180 4 23 56 56 19 12 16 0 33 24 14

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Докторски програми във висшето училище 202 0 38 9 88 9 63 17 28 89 52 55
Съотношение докторанти към студенти 1.32 0 0.09 3.28 2.97 0 4.32 1.19 5.03 4.12 2.61 2.79

Общо средства за НИД на студент 956 1913 173 236 350 410 386 32 154 536 692 332
Привлечени средства за НИД на студент 898 1913 173 208 325 410 370 10 154 501 652 302

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 294 498 9 52 240 14 95 274 268 210 372

Оборудване (в лева на студент) 1825 598 866 315 959 913 224 509 962 713 2535 532
Библиотечен фонд на студент 131.04 122.08 18.54 20.51 39.66 45.92 53.56 56.32 37.26 26.33 73.27 54.51

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 8.48 11.56 1.75 2.98 5.74 8.46 28.79 2.67 2.92 9.99 25.15
Информационно обезпечаване 30 28 38 17 30 12 25 22 29 39 26 24

Учебна застроена площ на студент 9.38 27.78 3.27 3.3 5.28 11.62 7.13 13.13 6.56 10.75 11.73 11.08
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 573 5170 51 390 402 98 331 124 40 771 341 352
Студентски общежития 33.59 23.62 3.04 24.05 11.56 0 25.58 10.05 13.22 13.02 19.8 6.92

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.65 5.6 5.22 5.11 5.23 4.84 5.07 4.98 5.02 4.87 4.91 4.55

Чуждестранни студенти 1.92 58.82 2.24 7.33 3.77 4.84 2.33 4.53 7.04 15.98 2.17 0
Престиж сред студентите 39.16 12.57 14.97 1.43 3.61 1.77 2.11 1.46 3.13 1.61 1.18 0.29

Престиж сред работодатели 42.02 6.5 12.01 4 7.62 1.88 11.5 10.6 4.12 3.46 11.09 4.19
Престиж сред преподавателите 52.58 9.17 8.86 3.86 8.23 1.69 2.53 3.98 1.4 1.34 8.86 3.26

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 0.79 0.31 1.34 3.14 3.11 3.65 4.43 3.21 3.83 3.42 5.01 4.74
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 94.09 85.19 78.41 69.89 52.17 69.89 56.99 54.91 60 43.79 42.47 38.63

Принос към осигурителната система 92.78 84.96 83.91 87.98 83.5 74.45 82.09 76.46 78.3 77.36 76.95 74.56
Осигурителен доход на завършилите 2756 2418 2437 2093 1673 1813 1652 1697 1819 1509 1434 1284

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.43 1.38 1.33 1.2 1.23 1.22 1.22 1.21 1.29 1.14 1.13 1.1

Регионална реализация 87.51 74.44 76.78 78.53 46.19 34.31 30.58 38.34 35.32 72.64 39.84 52.39
Регионална реализация на позиция за висше образование 93.29 81.82 76.06 69.15 42.62 63.83 53.15 44.44 51.81 40.91 28.43 37.02

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 4.53 10 2.68 1.15 1.13 1.29 1.31 1.93 1.62 1.05 1.16 1.31

СпециалностиИнформатика 
и компютърни науки
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 75      1821

АУБ 66   102

НБУ 60      1116

УНИБИТ 59      1159

ПУ 56      1885

БСУ 52   124

ВТУ 51   301

ИУ - Варна 51   419

ВСУ 50   199

ЮЗУ 50   194

РУ 49   230

ШУ 45   215
Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Висше училище по мениджмънт - Варна
- Европейски политехнически университет - Перник
-Технически университет - София

Американски университет в 
България
Информационни системи Б
Компютърни науки Б
Бургаски свободен университет
Бизнес информационни системи 
Б/М
Бизнес информационни 
технологии М
Изкуствен интелект и роботика М
Информатика Б
Информатика и компютърни 
науки Б
Информационна сигурност М
Логистични информационни 
технологии и агентиране М
Мултимедийни технологии М
Приложна информатика и 
мултимедия Б
Приложна информатика и уеб 
дизайн Б
Софтуерно инженерство Б/М
Финансово-счетоводни 
информационни системи Б/М
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Информатика Б
Информатика. Защита на 
информацията М
Информатика. Информационни 
системи М
Информатика. Компютърна 
мултимедия М

Информатика. Корпоративни 
мрежови среди М
Информатика. Мултимедийни 
системи и технологии в 
образованието М
Информационни технологии 
в съдебната и изпълнителната 
власт М
Информационно брокерство и 
дигитални медии Б
Компютърни науки Б
Компютърни науки. Приложни 
компютърни науки М
Софтуерно инженерство Б
Уеб технологии и разработване на 
софтуер М
Варненски свободен 
университет „Черноризец 
храбър“
Дигитален маркетинг и уеб дизайн 
М
Информатика Б
Информатика и компютърни 
науки Б
Информационни системи и 
технологии М
Киберсигурност М
Компютърни игри и анимации М
Наука за данните (Data Science) М
Софтуерно инженерство М
Софтуерно инженерство и 
мениджмънт М
Уеб дизайн М

Висше училище по мениджмънт
Софтуерни системи и технологии 
ПБ
Европейски политехнически 
университет
Информатика Б
Информационна сигурност М
Мениджмънт на информационните
технологии М
Приложна информатика Б
Софтуерни технологии М
Икономически университет - 
Варна
Информатика Б/М
Информатика - английски език М
Информатика и компютърни 
науки Б
Мобилни и уеб технологии Б/М
Приложна информатика М
Нов български университет
Информатика Б/М
Информационни технологии Б
Мрежови технологии (на 
английски език) Б
Мултимедия и компютърна 
анимация М
Мултимедия и компютърна 
графика Б
Софтуерни технологии в Интернет 
М
Управление на проекти по 
информационни технологии М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Бизнес информатика с английски 
език М
Бизнес информационни 
технологии Б
Информатика Б
Софтуерни технологии М
Софтуерни технологии и дизайн Б
Софтуерни технологии със 
специализация графични среди и 
потребителски интерфейси М
Софтуерни технологии със 
специализация мобилни системи и 
приложения М
Софтуерни технологии със 
специализация системи с 
изкуствен интелект М
Софтуерни технологии със 
специализация софтуерни 
архитектури и средства М
Софтуерно инженерство Б
Технология на софтуерното 
производство и внедряване М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Информатика М
Информатика и информационни 
технологии в бизнеса Б
Информационни технологии в 
издателската дейност М
Компютърни науки Б
Приложение на информационните 
технологии в учебния процес М
Софтуерно инженерство Б/М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Видин
Компютърни науки Б
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Био- и медицинска информатика М
Вградени системи М
Защита на информацията в 
компютърните системи и мрежи М
Извличане на информация и 
откриване на знания М
Изкуствен интелект М
Информатика Б
Информационни системи Б/М
Информационно-технологични 
услуги и проекти М
Компютърна графика М
Компютърни науки Б
Логика и алгоритми М
Мехатроника и роботика М
Разпределени системи и мобилни 
технологии М
Софтуерни технологии М
Софтуерно инженерство Б
Технологии за знания и иновации 
М
Технологично предприемачество 
и иновации в информационните 
технологии М
Технически университет - София
Анализ на големи масиви и потоци 
данни М
Информатика и софтуерни науки 
Б/М
Информатика и софтуерни науки 
(на английски език) М
Университет по 
библиотекознание и 
информационни технологии
Анализ и управление на данни М
Дигитален маркетинг и уеб дизайн 
М
Електронен бизнес и електронно 

З а поредна година средните доходи 

на завършилите това професио-

нално направление са най-високи 

в страната, а средният успех от диплома-

та за завършено средно образование на 

студентите първи курс в направлението е 

сред шестте най-високи в страната. В на-

правлението обаче се наблюдават същест-

вени различия в средните нива на доходи, 

заетост и степен на приложение на придо-

битото висше образование в зависимост от 

завършеното конкретно висше училище. 

Доходите на завършилите висшите учили-

ща в челото на класацията са около 2 пъти 

по-високи от тези на завършилите висши 

училища в края на класацията. Броят на 

действащите студенти в това направление 

плавно расте през последните години, като 

през 2021 вече е повече от 8000, с което 

направление „Информатика и компютърни 

науки“ се нарежда сред шестте най-масови 

професионални направления в България. 
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управление М
Информационна сигурност (ПН 
4.6) Б
Информационна сигурност (ПН 
4.6) М
Информационни ресурси на 
правосъдието М
Информационни системи и 
технологии М
Информационни технологии Б
Информационни технологии М
Информационни технологии (след 
ОКС „проф.Б“) Б
Информационни технологии 
в институционалната и 
корпоративната среда Б
Информационни технологии в 
медийния бизнес М
Информационни технологии в 
съдебната администрация Б
Информационни технологии и 
информационно брокерство М
Информационни технологии и 
финансов инженеринг М
Информационно брокерство Б
Информационно брокерство (след 
проф.Б) Б
Компютърни науки Б
Компютърни науки и 
информационно брокерство Б
ПН - Информатика и компютърни 
науки (за неразпределени по 
специалности студенти) Б
Софтуерни архитектури и 
управление на качеството М
Софтуерно инженерство Б/М
Технологично предприемачество 
и иновации в информационните 
технологии М
Цифрови технологии в 
креативните и рекреативните 
индустрии М
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Бизнес информатика Б
Икономическа информатика Б
Информатика - Бизнес 
информатика М
Информатика - Икономическа 
информатика М
Информатика - Мултимедийни 
технологии М
Информатика - Системно 
администриране М
Информатика - Софтуерни 
технологии М
Информатика - Софтуерно 
инженерство М
Информационни технологии в 
икономиката Б
Компютърна информатика Б
Компютърни информационни 
технологии Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, колеж 
Добрич
Информатика и информационни 
технологии ПБ
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Бизнес информатика и 
иконометрия М
Биоинформатика М
Информатика Б/М
Информационни системи и 
технологии Б/М

Специалности

Математика
Со

ф
ий

ск
и 

ун
ив

ер
си

те
т 

“С
в.

 К
ли

м
ен

т 
Ох

ри
дс

ки
”

Те
хн

ич
ес

ки
 у

ни
ве

рс
и-

те
т 

- С
оф

ия

П
ло

вд
ив

ск
и 

ун
ив

ер
си

те
т “

П
аи

си
й 

Хи
ле

нд
ар

ск
и”

Ру
се

нс
ки

 у
ни

ве
рс

ит
ет

 
“А

нг
ел

 К
ъ

нч
ев

”

Ш
ум

ен
ск

и 
ун

ив
ер

си
те

т 
“Е

пи
ск

оп
 К

он
ст

ан
ти

н 
П

ре
сл

ав
ск

и”

Място в класацията 1 2 3 4 5
Резултат по скала от 0 до 100 72 64 57 51 47

Учебен процес
Програмна акредитация 9.62 9.44 9.54 9.37 9.2

Институционална акредитация 9.61 9.56 9.39 9.44 9.12
Специалности за обучение на бакалаври 3 2 3 1 3

Специалности за обучение на магистри 8 1 1 2 3
Регулирани специалности 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 63.75 64.55 77.92 62.75 60.47
Международна мобилност 43.24 30.93 0 43.48 147.06

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 99.15 100 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 50 20 16 14 12
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 47 16 13 12 10

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 9 6 12 7 4
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 7.31 1.7 2.94 2.24 3.07

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.59 0.72 3.64 2.06 1.33
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1644 1320 345 285 131

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 145 71 115 47 26
Статии в научни списания (Scopus) 1521 422 294 140 164

Статии в научни списания (Web of Science) 212 71 142 32 31
Доклади от научни конференции (Scopus) 801 2100 258 370 52

Доклади от научни конференции (Web of Science) 89 198 55 56 16
Съвместни научни публикации (Web of Science) 262 151 102 33 36

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 10 4 6 2 5

Докторски програми във висшето училище 202 122 88 52 55
Съотношение докторанти към студенти 7.57 5.15 12.5 10.87 8.82

Общо средства за НИД на студент 956 1549 350 692 332
Привлечени средства за НИД на студент 898 1468 325 652 302

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 38 52 210 372

Оборудване (в лева на студент) 1825 2731 959 2535 532
Библиотечен фонд на студент 131.04 30.36 39.66 73.27 54.51

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 1.72 2.98 9.99 25.15
Информационно обезпечаване 30 15 30 26 24

Учебна застроена площ на студент 9.38 18.93 5.28 11.73 11.08
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 624 527 394 480 58
Студентски общежития 33.59 48.89 11.56 19.8 6.92

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.62 5.16 4.98 4.95 4.91

Чуждестранни студенти 3.24 1.03 0 0 0
Престиж сред студентите 37.96 12.5 14.87 1.61 0

Престиж сред работодатели 76.09 12.43 32.33 3.76 12.33
Престиж сред преподавателите 77.42 25.43 22.43 4.98 8.61

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.78 0.87 1.48 2.62 6.97
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 87.31 66.18 44.68 29.17 57.89

Принос към осигурителната система 82.08 80.23 79.03 68.57 77.55
Осигурителен доход на завършилите 2356 1980 1373 1498 1328

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.24 1.13 1.13 1.22 1.24

Регионална реализация 78.03 74.42 51.61 37.14 46.94
Регионална реализация на позиция за висше образование 83.7 67.19 37.5 30.77 56.52

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 2.02 4.13 2.37 2.21 0.89

Математика

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 72   185

ТУ - София 64  97

ПУ 57  64

РУ 51  46

ШУ 47  34

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Американски университет в България - Благоевград
- Великотърновски университет “Св. св. Кирил и 
Методий”
- Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благо-
евград

Американски университет в България
Математика Б
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“
Математически структури в информационната 
сигурност М
Приложна математика Б
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Бизнес математика Б
Математика Б
Приложна математика Б/М
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Математическо моделиране в инженерството М
Математическо моделиране във финансите, 
застраховането и социалното дело М
Финансова математика Б
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Алгебра, геометрия и топология М
Вероятности, актюерство и статистика (3 семестъра) 
М
Вероятности, актюерство и статистика (4 семестъра) 
М
Изчислителна математика и математическо 
моделиране М
Математика Б
Математическо моделиране в икономиката М
Оптимизация М
Приложна математика Б
Статистика Б
Уравнения на математичната физика М
Технически университет - София
Геоинформатика М
Приложна математика Б/М
Приложна математика и информатика Б
Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“
Бизнес математика Б
Бизнес математика - Статистика и иконометрия М
Математика Б
Математика - Алгебра М
Математика - Анализ М
Математика - Педагогика на обучението по 
математика М
Математика - Стопанска математика М
Стопанска математика Б
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Икономическа математика М
Математика Б

С пециалистите, получили образо-

ванието си в професионално на-

правление „Математика“, се отли-

чават с високи доходи, нареждайки се по 

този показател на четвърто място в стра-

ната. Завършилите това направление се 

реализират предимно като специалисти 

по информационни и комуникационни 

технологии, стопански и административни 

специалисти и като преподаватели. Това е 

едно от направленията с най-малък брой 

студенти в страната, въпреки че завърши-

лите го се радват на добра реализация на 

пазара на труда. 
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Бургаски свободен университет
Интегрирани компютърни системи 
и комплекси М
Компютърни системи и технологии 
Б/М
Комуникации и електронизация 
за възобновяеми енергийни 
източници Б/М
Комуникационна техника и 
компютърни мрежи Б/М
Комуникационна техника и 
технологии Б
Съдебни инженерно-технически 
експертизи Б/М
Висше военноморско училище 
„Никола Йонков Вапцаров„
Информационни и 
комуникационни технологии Б/М
Киберсигурност Б/М
Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков“
Киберсигурност в транспорта Б
Комуникационна и компютърна 
техника и системи Б
Комуникационна и осигурителна 
техника Б/М
Комуникационна и осигурителна 
техника (за неспециалисти) М
Комуникационна и осигурителна 
техника (след пр. бак.) М
Мрежова и информационна 
сигурност М

Висше училище по 
телекомуникации и пощи
Безжични комуникации ПБ
Безжични комуникации и 
разпръскване ПБ
Информационни технологии М
Киберсигурност на високите 
технологии ПБ
Киберсигурност на 
комуникационните технологии Б
Компютърни технологии Б
Компютърно администриране на 
софтуерни приложения ПБ
Мобилни комуникации и интернет 
М
Софтуерно проектиране ПБ
Телекомуникационна 
информатика ПБ
Телекомуникационни мрежи ПБ
Телекомуникационни технологии Б
Телекомуникационни технологии 
ПБ
Нов български университет
Инженеринг на цифрови услуги 
(на английски език) Б
Иновации и предприемачество 
в компютърните и 
комуникационните технологии М
Комуникационна техника и 
технологии М
Телекомуникации Б
Телекомуникации и компютърни 

технологии Б
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - В. Търново
Компютърни системи и технологии 
Б
Компютърни технологии за 
проектиране Б
Комуникационна техника и 
технологии Б
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - Шумен
Електронни системи за охрана, 
наблюдение и контрол Б
Киберсигурност Б/М
Компютърни системи и технологии 
Б/М
Компютърни технологии за 
проектиране Б/М
Комуникационна техника и 
технологии Б/М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Инвестиционен мениджмънт в 
телекомуникациите М
Информационна сигурност М
Информационно и компютърно 
инженерство Б/М
Компютърни и комуникационни 
системи ПБ/Б
Компютърни и комуникационни 
системи (след ПБ) Б
Телекомуникации с мениджмънт Б

Телекомуникационни и 
информационни системи Б/М
Телематика Б
Хардуерни и софтуерни системи 
Б/М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Интернет и мобилни комуникации 
Б
Интернет и мултимедийни 
комуникации М
Информационни и 
комуникационни технологии Б
Компютърни системи и мрежи М
Компютърни системи и технологии
Б/М
Телекомуникационни мрежи М
Телекомуникационни системи Б/М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Аерокосмическо инженерство и 
комуникации М
Безжични мрежи и устройства М
Компютърно инженерство Б
Комуникации и физична 
електроника Б/М
Технически университет - 
Габрово
Компютърни системи и технологии
ПБ/Б
Компютърни системи и технологии
2 сем. к. подг. М

Комуникационна 
и компютърна техника
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Място в класацията 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12
Резултат по скала от 0 до 100 74 64 58 55 55 52 51 50 50 49 49 48 47 46 45

Учебен процес
Програмна акредитация 9.58 8.45 9.27 9.22 9.11 9.36 9.12 9.19 8.84 9.24 9.24 9.14 9.08 9.06 9.26

Институционална акредитация 9.56 9.61 9.31 9.17 9 9.44 9.39 9.1 8.56 9.03 9.07 9.08 9.3 9.12 8.84
Специалности за обучение на бакалаври 9 2 5 5 3 4 6 3 11 4 1 6 3 6 5

Специалности за обучение на магистри 16 5 28 4 2 2 5 4 2 3 1 6 2 5 3
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 67.93 69.77 72.39 60.98 44.66 62.13 66.23 58.58 57.84 60.67 59.37 62.06 66.6 75.64 65.19
Международна мобилност 2.9 0 10.38 86.51 0 42.49 0 0 0 19.8 10.64 5.98 0 26.79 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 9.07 0 0 0 0 0 0 0 0 29.7 0 0.2 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 96.55 100 96.67 100 88.89 86.96 100 100 93.75 94.44 96.77 96.08
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 19 32 9 3 8 13 12 4 10 6 9 10 11 9 11
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 16 26 8 3 5 12 10 4 8 5 7 8 9 8 9

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 13 8 3 1 3 3 8 0 4 4 2 3 4 5 7
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.69 5.26 1.46 0.79 2.41 2.22 2.38 1.2 4.63 1.97 2.44 2.15 3.37 3.86 2.2

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.32 1.38 0.47 0.17 1.16 0.56 2.42 0 2.6 1.21 0.62 1.07 1.37 2.95 2.23
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1168 773 243 12 39 237 189 26 45 41 94 116 102 35 107

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 194 105 21 1 12 35 52 0 5 10 13 10 25 12 30
Статии в научни списания (Scopus) 361 573 58 3 23 123 147 13 19 12 55 60 92 42 84

Статии в научни списания (Web of Science) 138 82 18 1 16 27 57 1 3 15 6 9 32 16 19
Доклади от научни конференции (Scopus) 1859 518 474 31 45 316 162 47 44 55 96 138 62 24 97

Доклади от научни конференции (Web of Science) 400 177 77 5 12 90 43 2 12 18 28 19 20 6 44
Съвместни научни публикации (Web of Science) 232 194 33 2 23 25 58 3 15 20 17 11 33 16 45

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 18 0 7 3 1 4 1 2 1 0 2 4 1 4 1

Докторски програми във висшето училище 122 202 31 19 38 52 88 19 2 9 27 26 89 55 12
Съотношение докторанти към студенти 3.69 0 1.23 0.76 0 9.07 2.69 2.27 0 0 1.06 1.79 2.97 5.36 0.87

Общо средства за НИД на студент 1549 956 672 941 173 692 350 78 19 410 234 1023 536 332 1393
Привлечени средства за НИД на студент 1468 898 628 845 173 652 325 28 0 410 195 996 501 302 1367

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 38 46 92 154 498 210 52 42 13 240 15 11 268 372 45

Оборудване (в лева на студент) 2731 1825 3222 3484 866 2535 959 966 325 913 757 2762 713 532 1427
Библиотечен фонд на студент 30.36 131.04 46.36 359.94 18.54 73.27 39.66 64.3 10.74 45.92 37.62 52.95 26.33 54.51 83.74

Ползваемост на библиотечния фонд 1.72 21.7 32.37 42.31 11.56 9.99 2.98 3.07 0.63 5.74 9.96 1.04 2.92 25.15 5.61
Информационно обезпечаване 15 30 16 14 38 26 30 10 15 12 22 15 39 24 12

Учебна застроена площ на студент 18.93 9.38 16.21 20.27 3.27 11.73 5.28 14.72 7.54 11.62 7.82 16.28 10.75 11.08 14.67
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 504 1911 167 8 0 280 159 497 50 239 205 423 489 194 234
Студентски общежития 48.89 33.59 24.52 64.13 3.04 19.8 11.56 22.42 27.53 0 54.5 9.08 13.02 6.92 22.49

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.36 5.21 4.92 4.52 4.96 4.72 4.85 4.66 4.71 4.72 4.68 4.57 4.65 4.23 4.55

Чуждестранни студенти 6.71 6.45 1.95 0.76 0 1.13 2.48 3.79 7.28 1.98 1.77 0.6 4.66 1.79 0.87
Престиж сред студентите 33.44 19.59 12.05 0.99 6.35 5.99 2.89 0.85 4.61 0.87 0.27 2.34 0.18 0.36 0.43

Престиж сред работодатели 60.2 27.96 15.36 1.17 9.93 5.54 7.43 1.93 8.43 1.53 1.43 14.59 0.24 0 3.59
Престиж сред преподавателите 51.67 12.04 15.49 3.4 4.33 15.06 2.52 0.59 5.99 1.84 2.34 9.58 1.99 1.63 2.32

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.43 1.75 2.41 1.19 2.49 3.13 4.61 4.67 3 2.79 3.49 3.81 3.98 2.72 5.09
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 79.09 71.43 62.49 76.72 64.4 46.05 50 53.4 47.8 45.1 44.3 38.14 36.52 35 35.74

Принос към осигурителната система 88.31 92.11 81.78 86.04 84.42 77.58 82.94 91.12 81.98 77.67 81.63 80.8 76.55 71.27 75.38
Осигурителен доход на завършилите 2368 2105 1809 1444 2150 1563 1463 1871 1753 1565 1504 1411 1423 1284 1333

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.32 1.17 1.26 1.11 1.2 1.14 1.19 1.04 1.01 1.16 1.17 1.06 1.09 1.18 1.05

Регионална реализация 78.72 84.21 36.52 15.58 77.49 31.86 57.65 82.24 72.84 35.35 54.59 22.56 71.43 52.49 44.98
Регионална реализация на позиция за висше образование 78.31 75 54.29 66.67 63.69 37.04 46.94 53.98 50.17 32.89 43.93 34.75 33.43 29.47 29.73

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 2.52 2.05 2.57 4.87 1.45 1.85 0.76 0.77 1.2 1.68 1 1.52 0.9 2.28 0.92

СпециалностиКомуникационна 
и компютърна техника

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТУ - София 74            2415

СУ 64  62

ТУ - Варна 58      1542

НВУ 55   393

НБУ 55   172

РУ 52   353

ПУ 51   483

ВТрУ 50   132

ВУТП 50     1030

БСУ 49   101

УХТ 49   282
ТУ - 
Габрово

48   502

ЮЗУ 47   236

ШУ 46   112

УАЗ 45   346

Висши училища, които не са включени в класацията поради липса на доста-
тъчно данни, които да позволят тяхното класиране:

- Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” - Варна
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Компютърни системи и технологии 
2 сем. подг. М
Компютърни системи и технологии 
3 сем. М
Компютърни системи и технологии 
3 сем. подг. М
Комуникационна техника и 
технологии Б
Комуникационна техника и 
технологии 1 сем. подг. М
Комуникационна техника и 
технологии 2 сем. к. подг. М
Комуникационна техника и 
технологии 3 сем. М
Комуникационна техника и 
технологии 3 сем. подг. М
Комуникационна техника и 
технологии ЕЕ 2 сем. подг. М
Комуникационна техника и 
технологии МИ 2 сем. подг. М
Комуникационни технологии и 
киберсигурност Б
Мобилни и сателитни 
комуникации Б
Софтуерно и компютърно 
инженерство Б
Технически университет - София
Графичен и WEB дизайн М
Електронно управление (на 
английски език) М
Иновативни информационни и 
комуникационни технологии М
Иновативни комуникационни 
технологии и предприемачество М
Информационни и 
комуникационни технологии (на 
френски език) М
Информационни технологии М
Информационни технологии в 
индустрията Б
Информационни технологии в 
транспорта (на английски език) Б
Компютърни науки (на английски 
език) Б/М
Компютърни науки и инженерство 
(на английски език) Б/М
Компютърни системи и технологии 
ПБ/Б/М
Компютърни системи и технологии 
(на немски език) Б/М
Компютърни системи и технологии 
и информационни технологии М
Компютърни технологии 
в нематериалната сфера 
(компютърна визуализация) М
Компютърни технологии и 
приложно програмиране М
Компютърно и софтуерно 
инженерство Б/М
Компютърно и софтуерно 
инженерство и Информационни 
технологи М
Приложна компютърна и 
електронна техника ПБ
Телекомуникации Б/М
Телекомуникационно 
инженерство (на английски език) Б
Технически университет - София, 
Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен
Компютърна бизнес информатика 
М
Компютърно и софтуерно 
инженерство Б
Технически университет - София, 
филиал Пловдив
Компютърни системи и технологии 
Б/М
Комуникационна техника и 
технологии Б
Технически университет - Варна
Информационни и 
комуникационни технологии Б
Информационни системи и 
технологии М
Киберсигурност М
Компютърни мрежи и 
комуникации М
Компютърни мрежи и 
комуникации (за зав. други спец.) М
Компютърни системи и технологии 
Б
Компютърни системи и технологии 
М
Компютърни системи и технологии 
(Microsoft информационни 
технологии) М
Компютърни системи и технологии 
(Microsoft информационни 
технологии) - 5 сем. М
Компютърни системи и технологии 
(зав. др. спец.) М
Компютърни системи и 
технологии (Компютърни мрежи и 
комуникации) - 5 сем. М
Компютърни системи и 
технологии (Компютърни мрежи и 
комуникации) М

Компютърни системи и технологии 
(Компютърни системи и мрежи) М
Компютърни системи и технологии 
(Компютърни системи и мрежи) - 5 
сем. М
Компютърни системи и технологии 
(Компютърни технологии в 
бизнеса) М
Компютърни системи и технологии 
(Компютърни технологии в 
бизнеса) - 5 сем. М
Компютърни системи и технологии 
(Компютърно инженерство) - за 
зав. други спец. М
Компютърни системи и 
технологии (Програмни системи и 
технологии) М
Компютърни системи и 
технологии (Програмни системи и 
технологии) - 5 сем. М
Компютърни системи и технологии 
(Софтуерно инженерство) М
Компютърни системи и технологии 
(Софтуерно инженерство) - 5 
сем. М
Компютърни технологии в бизнеса 
М
Компютърни технологии в бизнеса 
(за зав. други спец.) М
Комуникационна техника и 
технологии Б/М
Комуникационна техника и 
технологии (4 сем. за завършили 
др. спец.) М
Комуникационна техника и 
технологии (5 сем. за завършили 
др. спец.) М
Комуникационна техника и 
технологии (Мобилни и оптични 
комуникации) М
Комуникационна техника и 
технологии (Мобилни и оптични 
комуникации) - след ОКС „проф. 
Б“ М
Комуникационна техника и 
технологии (Мобилни и оптични 
комуникации) – 4 сем. М
Мобилни и оптични комуникации 
М
Мобилни и оптични комуникации 
(4 сем.) М
Системи с изкуствен интелект М
Софтуерни и интернет технологии 
Б
Софтуерно инженерство М
Софтуерно инженерство (за зав. 
други спец.) М
Телекомуникации и мобилни 
технологии Б/М
Телекомуникации и мобилни 
технологии (4 сем.) М
Телекомуникации и мобилни 
технологии (след ПБ) М
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Информационни технологии в 
управлението и трансформацията 
на бизнес процеси М
Компютърен индустриален дизайн 
ПБ
Компютърни системи и технологии 
ПБ/Б/М
Компютърни системи и 
технологии - мрежови технологии, 
мултимедия и дизайн Б
Софтуерни технологии М
Софтуерно инженерство Б
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Компютърни системи и технологии 
Б/М
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Компютърни технологии за 
автоматизация на производството 
Б/М
Комуникационни и 
информационни системи Б/М
Радиокомуникационна техника и 
технологии Б/М
Радиолокационна техника и 
технологии Б
Радиолокационна техника и 
технологии - Радиолокация и 
радионавигация М
Сигналноохранителни системи и 
сигурност Б
Сигналноохранителни системи и 
технологии Б/М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Информационни и 
комуникационни технологии Б
Компютърни системи и технологии 
Б/М
Комуникационна техника и 
технологии Б/М

Материали и 
материалознание
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Място в класацията 1 2 3 4
Резултат по скала от 0 до 100 56 47 46 40

Учебен процес
Програмна акредитация 9.22 9.07 8.93 8.71

Институционална акредитация 9.38 9.08 9.44 8.84
Специалности за обучение на бакалаври 5 2 1 3

Специалности за обучение на магистри 8 3 2 2
Регулирани специалности 0 0 0 0

Дипломирани студенти 57.8 57.27 76 58.33
Международна мобилност 10.42 0 15.63 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 18 10 14 12
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 16 7 12 10

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 14 4 3 1
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 3.63 2.32 2.68 2.56

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 3.64 3.45 3.07 0.43
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 431 103 195 125

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 148 8 16 3
Статии в научни списания (Scopus) 500 56 106 170

Статии в научни списания (Web of Science) 195 11 9 4
Доклади от научни конференции (Scopus) 61 113 236 59

Доклади от научни конференции (Web of Science) 29 3 17 3
Съвместни научни публикации (Web of Science) 207 11 13 2

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 1 1 0 0

Докторски програми във висшето училище 47 26 52 12
Съотношение докторанти към студенти 0 0.73 0 0

Общо средства за НИД на студент 1073 1023 692 1393
Привлечени средства за НИД на студент 985 996 652 1367

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 51 11 210 45

Оборудване (в лева на студент) 3264 2762 2535 1427
Библиотечен фонд на студент 102.26 52.95 73.27 83.74

Ползваемост на библиотечния фонд 12.39 1.04 9.99 5.61
Информационно обезпечаване 19 15 26 12

Учебна застроена площ на студент 26.53 16.28 11.73 14.67
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 44 0 152 132
Студентски общежития 86.68 9.08 19.8 22.49

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.83 4.17 4.21 4.45

Чуждестранни студенти 0 0.73 0 0
Престиж сред студентите 6.52 4.9 9.62 1.96

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 36.78 22.89 45.55 24.06

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.63 4.47 3.57 5.91
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 49 34.59 25.93 23.64

Принос към осигурителната система 86.29 84.94 77.14 73.42
Осигурителен доход на завършилите 1613 1669 1429 1354

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.05 1.35 1.21 1.11

Регионална реализация 73.39 20.48 48.57 45.57
Регионална реализация на позиция за висше образование 47.25 50 17.65 25

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 0.99 1.3 1.62 0.8

Специалности

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Заваряване М
Заваряване и нормативна база М
Материалознание и технологии Б
Технология на материалите М
Технология на материалите и 
материалознание Б
Технически университет - Габрово
Технология на материалите и 
материалознание Б
Технология на материалите и 
материалознание 1 сем. подг. М
Технология на материалите и 
материалознание 2 сем. М
Технология на материалите и 
материалознание 2 сем. к. подг. М
Технология на материалите и 
материалознание 2 сем. подг. М
Технология на материалите и менижмънт Б
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Инженерни материали Б
Технология на материалите и 
материалознание Б/М
Технология на материалите и 
материалознание - широк профил М
Технология на материалите и мениджмънт Б
Химикотехнологичен и металургичен 
университет - София
Биоматериали за приложение в медицината 
Б
Инженерни материали и материалознание Б
Инженерни материали и материалознание (9 
семестъра) Б
Инженерно материалознание (с преподаване 
на английски език) М
Материали и мениджмънт Б
Материали и технологии за опто- и 
микроелектрониката М
Материали на метална основа М
Материалознание Б
Материалознание (с преподаване на 
английски език) М
Метални материали М
Метрология М
Метрология, акредитация и сертифициране 
М
Нанотехнологии и наноматериали М
Полимерни материали М
Полупроводникови материали и технологии 
М
Рециклиране на метални материали М
Силикатни материали М
Технология на материалите и 
материалознание Б

Материали и материалознание
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” по-
казва броя на обучаващите се по даденото направление 
в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ХТМУ 56  96

ТУ - Габрово 47   137

РУ 46  64

УАЗ 40  24

„М атериали и ма-

териалознание“ 

се изучава в 4 

държавни висши училища, раз-

положени в различни точки на 

страната. В това професионал-

но направление университетът 

лидер в класацията се откроява 

спрямо останалите с по-високите 

си постижения в сферата на науч-

ните изследвания. Реализацията 

на позиции, за които се изисква 

висше образование сред завър-

шилите направлението, е сред 

шестте най-ниски за висшисти 

в страната – едва всеки трети от 

наетите, които са завършили това 

направление, работи на пози-

ция за висшист. Осигурителният 

доход на завършилите е малко 

по-висок от средния за висшист 

в страната. Направлението по-

пада сред четирите с най-малък 

брой студенти в България, като в 

него се обучават общо около 300 

действащи студенти.
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Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков“
Автоматизирано проектиране в 
машиностроенето М
Автомобилна техника Б/М
Автотехническа експертиза М
Двигатели с вътрешно горене Б
Железопътна техника Б
Заваряване и контрол на 
качеството на заварени 
съединения М
Инженерна логистика и 
строителна техника Б/М
Инженерна логистика и 
строителна техника (след пр. бак.) 
М
Подвижен състав за 
високоскоростни влакове и 
метрополитен Б
Подемно-транспортни, пътни и 
строителни машини Б
Технически надзор и експлоатация 
на съоръжения с повишена 
опасност М
Технически надзор и експлоатация 
на съоръжения с повишена 
опасност (за неспециалисти) М
Транспортна техника Б
Транспортна техника (след пр. 
бак.) М
Управление на технически системи 
за екология и логистика Б

Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”
Комплексна механизация и 
компютърно проектиране в 
машиностроенето Б
Механизация на добива и 
транспорта на минерални 
суровини М
Механизация на мините Б/М
Механизация на мините и 
компютърни приложения в 
машиностроенето Б/М
Механизация на минното 
производство Б
Механизация на преработката на 
минерални суровини М
ПН - Машинно инженерство (за 
неразпределени по специалности 
студенти) Б
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Автомобилна техника ПБ/Б/М
Автомобилна техника (след ПБ) Б
Машиностроителна техника и 
технологии ПБ/Б/М
Машиностроителна техника и 
технологии (след ПБ) Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Диагностика и сервиз на техниката 
М
Енергийни машини и съоръжения 

М
Земеделска техника и технологии 
Б/М
Климатизация, хидравлика и 
газификация Б
Компютризирано проектиране 
в машиностроенето и 
уредостроенето Б
Компютърни технологии в 
машинното инженерство М
Машинно инженерство Б
Машиностроене М
Машиностроителни технологии и 
мениджмънт Б
Мениджмънт и сервиз на техника 
М
Мениджмънт и сервиз на техника Б
Механотехника и мехатроника Б
Технологии за машини с ЦПУ М
Топло- и газоснабдяване М
Хидравлична и пневматична 
техника Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Видин
Земеделска техника и технологии 
Б
Технически университет - 
Габрово
Автомобилно машиностроене ПБ
Дизайн, техника и технологии в 
текстила Б
Индустриални топлинни и газови 
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Място в класацията 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7
Резултат по скала от 0 до 100 64 55 53 53 52 50 50 49 45 45

Учебен процес
Програмна акредитация 9.44 8.79 9.32 9.23 9.09 8.53 8.89 8.82 8.13 8.68

Институционална акредитация 9.56 9.15 9.44 9.08 9.07 9.1 9.31 9.2 9.39 9.3
Специалности за обучение на бакалаври 19 3 5 11 4 8 9 2 4 1

Специалности за обучение на магистри 15 2 6 22 4 9 15 3 2 3
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 61.94 48.12 70.32 64.42 44.44 47.76 75.65 81.5 67.26 68.6
Международна мобилност 2.42 0 11.3 1.15 0 5.03 7.43 0 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0.12 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 99.65 100 100 98.7 100 100 100 100 95.24 95.24
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 20 8 13 10 9 5 12 8 13 11
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 16 6 12 8 7 4 8 7 10 9

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 9 2 4 6 3 2 7 4 5 5
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.69 4.02 2.17 2.15 2.3 1.53 1.67 2.23 2.21 2.98

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.72 0.82 0.83 2.05 0.8 0.42 0.7 1.87 1.89 3
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1310 41 272 119 108 28 257 43 261 113

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 271 6 45 29 12 5 40 10 31 16
Статии в научни списания (Scopus) 407 31 126 61 62 15 71 44 184 102

Статии в научни списания (Web of Science) 153 8 9 30 9 2 33 12 24 15
Доклади от научни конференции (Scopus) 2101 31 371 140 114 47 481 39 256 81

Доклади от научни конференции (Web of Science) 874 9 155 35 34 22 204 2 48 19
Съвместни научни публикации (Web of Science) 374 14 41 27 22 23 85 8 60 22

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 33 0 15 12 1 6 5 4 0 1

Докторски програми във висшето училище 122 33 52 26 27 19 31 88 88 89
Съотношение докторанти към студенти 3.27 0 9.04 1.27 1.8 5.53 4.09 2.5 0 11.63

Общо средства за НИД на студент 1549 718 692 1023 234 78 672 663 350 536
Привлечени средства за НИД на студент 1468 667 652 996 195 28 628 595 325 501

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 38 7 210 11 15 42 92 101 52 268

Оборудване (в лева на студент) 2731 1304 2535 2762 757 966 3222 3779 959 713
Библиотечен фонд на студент 30.36 62.76 73.27 52.95 37.62 64.3 46.36 48.78 39.66 26.33

Ползваемост на библиотечния фонд 1.72 3 9.99 1.04 9.96 3.07 32.37 7.98 2.98 2.92
Информационно обезпечаване 15 14 26 15 22 10 16 26 30 39

Учебна застроена площ на студент 18.93 11.86 11.73 16.28 7.82 14.72 16.21 24.37 5.28 10.75
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 322 132 214 346 31 559 125 713 222 309
Студентски общежития 48.89 46.04 19.8 9.08 54.5 22.42 24.52 32.86 11.56 13.02

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.76 4.71 4.43 4.47 4.5 4.49 4.6 4.49 4.54 4.61

Чуждестранни студенти 6.66 0 1.69 0.69 0.9 9.55 2.97 0 0 2.33
Престиж сред студентите 35.06 0.25 7.81 10.98 0.9 2.5 14.92 1.68 1.61 0.67

Престиж сред работодатели 80.5 9.62 23.83 20.44 6.36 6.25 17.77 0.91 2.06 0.12
Престиж сред преподавателите 60.42 2.85 22.78 12.5 1.68 3.55 19.17 0.56 0.81 0.33

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 2.82 1.3 3.1 3.46 1.34 1.94 3.88 3.28 2.66 4.42
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 48.19 38.55 35.61 34.77 45.69 42.63 42.86 51.87 37.88 30.16

Принос към осигурителната система 85.72 89.58 82.34 84.49 89.78 90.38 80.38 88.7 84.62 79.52
Осигурителен доход на завършилите 1720 2181 1431 1677 1606 1640 1344 1287 1202 1267

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.23 1.58 1.21 1.38 1.28 1.07 1.12 1.09 1.13 1.09

Регионална реализация 63.71 47.92 37.81 19.02 62.77 71.73 41.67 49.32 73.63 73.49
Регионална реализация на позиция за висше образование 47.81 43.48 32.23 35.14 52.33 42.9 33.55 51.39 31.34 27.87

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.27 2.76 1.87 1.68 2.62 1.86 1.6 1.43 1.32 0.81

системи Б
Компютърни технологии в 
машиностроенето Б
Компютърни технологии в 
машиностроенето 1 сем. подг. М
Компютърни технологии в 
машиностроенето 2 сем. М
Компютърни технологии в 
машиностроенето 2 сем. к. подг. М
Компютърни технологии в 
машиностроенето 2 сем. подг. М
Машиностроене ПБ
Машиностроене и уредостроене 
ПБ/Б
Машиностроене и уредостроене 1 
сем. подг. М
Машиностроене и уредостроене 
2 сем. М
Машиностроене и уредостроене 2 
сем. к. подг. М
Машиностроене и уредостроене 2 
сем. подг. М
Машиностроителна техника и 
технологии Б
Машиностроителна техника и 
технологии М
Мехатроника Б
Мехатроника 1 сем. подг. М
Мехатроника 2 сем. М
Мехатроника 2 сем. к. подг. М
Мехатроника 2 сем. подг. М
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника Б
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника 1 сем. 
подг. М
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника 2 
сем. М
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника 2 сем. 
к. подг. М
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника 2 сем. 
подг. М
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника 3 сем. 
подг. М
Прецизна техника и уредостроене 
Б/М
Текстилна техника и технологии 
ПБ/Б
Текстилна техника и технологии 1 
сем. подг. М
Текстилна техника и технологии 
2 сем. М
Текстилна техника и технологии 2 
сем. к. подг. М
Текстилна техника и технологии 2 
сем. подг. М
Текстилна техника, дизайн и 
технологии Б
Хидравлична и пневматична 
техника Б
Хидравлична и пневматична 
техника 1 сем. подг. М
Хидравлична и пневматична 
техника 2 сем. М
Хидравлична и пневматична 
техника 2 сем. к. подг. М
Хидравлична и пневматична 
техника 2 сем. подг. М
Хидравлична, пневматична и 
топлинна техника Б
Технически университет - София
Автотранспортна техника Б/М
Възобновяеми енергийни 
технологии и флуидна техника Б
Дигитални индустриални 
технологии Б/М
Дизайн и технологии за облекло и 
текстил Б/М
Индустриални технологии Б
Компютърно проектиране и 
технологии в машиностроенето 
Б/М
Машиностроене Б
Машиностроене (английски език) 
Б/М
Машиностроене и уредостроене 
ПБ/Б/М
Машиностроителна техника и 
технологии Б/М
Механтронни системи (на 
английски език) М
Мехатроника Б/М
Мехатронни системи (английски 
език) Б/М
Приложна математика - ПН 
Техника и технологии М
Проектиране и технологии за 
облекло и текстил Б/М
Съвременни индустриални 
технологии (на английски език) Б
Текстилна техника и технологии 
Б/М
Топлотехника М
Хидравлична и пневматична 
техника Б/М
Технически университет - София, 
Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен
Автотехническа експертиза М

Специалности

Машинно 
инженерство

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТУ - София 64      1651

МГУ 55  49

РУ 53   354
ТУ - 
Габрово

53   868

УХТ 52   111

ВТрУ 50   199

ТУ - Варна 50   269

ТрУ 49   240

ПУ 45  83

ЮЗУ 45  43

Висши училища, които не са включени в класацията поради липса на доста-
тъчно данни, които да позволят тяхното класиране:

- Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

Специалности
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Автотранспортна техника Б/М
Компютърни технологии в 
машиностроенето Б/М
Машиностроителна техника и 
технологии Б/М
Проектиране и технологии за 
облекло и текстил М
Технология на машиностроенето М
Технически университет - София, 
колеж Сливен
Земеделска техника и технологии ПБ
Машини и съоръжения в текстилната 
промишленост ПБ
Производство на текстил и облекло 
ПБ
Ремонт и експлоатация на 
автотранспортна техника ПБ
Текстилна техника и технологии ПБ
Технологии, дизайн и мениджмънт на 
модната индустрия ПБ
Технически университет - София, 
Технически колеж - Казанлък
Технология на машиностроенето ПБ
Технически университет - София, 
филиал Пловдив
Автотранспортна техника Б
Машиностроене и уредостроене Б/М
Машиностроителна техника и 
технологии Б/М
Мехатроника Б/М
Тракийски университет
Автотехническа експертиза М
Автотранспортна и земеделска 
техника Б/М
Дизайн и технология на кожени 
изделия М
Дизайн, технологии и мениджмънт на 
модната индустрия Б/М
Моден и текстилен дизайн и 
технологии М
Организация и управление на 
транспорта М
Организация и управление на шевна 
фирма М
Технически университет - Варна
Автомобилна техника Б
Двигатели с вътрешно горене и 
автомобилна техника М
Диагностика на машини и 
съоръжения М
Компютризирани технологии в 
машиностроенето Б/М
Компютризирани технологии в 
машиностроенето (4 сем.) М
Компютризирани технологии в 
машиностроенето (за зав.други спец.) 
М
Машиностроене и уредостроене Б/М
Машиностроителна техника и 
технологии Б/М
Машиностроителна техника и 
технологии (за зав.други спец.) М
Машиностроителна техника и 
технологии (след ПБ) М
Производствен инженеринг Б
Съвременни технологии в 
земеделието М
Съоръжения и инсталации за 
химическа, нефтена и газова 
промишленост Б
Техника и технологии за обработване 
на материалите М
Техника и технологии за обработване 
на материалите (за зав.спец. от др. 
ПН) М
Технология, машини и системи за 
заваръчно производство М
Химическо машиностроене Б/М
Химическо машиностроене (за зав. 
др спец.) М
Химическо машиностроене (след ОКС 
„проф. Б“) М
Технически университет - Варна, 
Добруджански технологичен 
колеж Добрич
Земеделска техника и технологии ПБ
Ремонт и експлоатация на 
мехатронни устройства ПБ
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Машиностроене и уредостроене ПБ
Ремонт и експлоатация на 
автотранспортна техника ПБ
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Машини и апарати за хранително-
вкусовата и биотехнологичната 
промишленост Б
Машини и апарати за хранително-
вкусовата промишленост М
Машиностроене и уредостроене Б/М
Опаковане и опаковъчна техника М
Техника за хранителната и 
биотехнологичната индустрия Б
Хранително машиностроене Б/М
Югозападен университет „Неофит 
Рилски“
Автотехническа експертиза М
Инженерна безопасност М
Моделиране, технологии и 
мениджмънт в шевната индустрия 
Б/М

„М едицина“ е традиционно едно от най-добре 

представящите се професионални направ-

ления в българското висше образование 

и разлика между висшите училища, които предлагат обу-

чение в това направление, почти няма. Висшите училища, 

които предлагат обучение по медицина, имат високи из-

исквания към кандидат-студентите на входа и осигуряват 

почти пълна реализация след завършване. Средният ус-

пех на студентите първи курс от дипломата за завършено 

средно образование е отличен и е най-висок за страната 

за поредна година. Безработицата сред завършилите кло-

ни към нула, а процентът на завършилите, които работят на 

позиция, отговаряща на придобитото образование, е вто-

рият най-висок в страната (почти 98%). Висшите училища в 

това направление подготвят кадри не само за българския 

трудов пазар, но и за този извън страната. Към момента на 

подготовка на настоящото издание повече от половината 

от студентите, които се обучават в това направление, са 

чужденци (58%). От 2019 година обучение в направление 

„Медицина“ се предлага и в университета „Проф. д-р Асен 

Златаров“ в Бургас. В настоящото издание това висше учи-

лище е оставено под черта поради липса на завършили 

направлението. 
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Място в класацията 1 1 2 3 3 4
Резултат по скала от 0 до 100 78 78 76 74 74 71

Учебен процес
Програмна акредитация 9.5 9.74 9.28 9.16 9 9.02

Институционална акредитация 9.21 9.56 9.27 9.27 9.61 9.2
Специалности за обучение на бакалаври 0 0 0 0 0 0

Специалности за обучение на магистри 1 1 1 1 2 1
Регулирани специалности 1 1 1 1 1 1

Дипломирани студенти 96.16 98.79 99.57 97.93 100 89.01
Международна мобилност 37.43 6.97 63.35 1 0 13.89

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 99.64 99.6 99.41 99.73 100 97.65
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 35 42 31 11 28 20
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 30 36 28 10 25 17

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 36 46 26 17 27 14
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 7.31 6.56 33.91 1.99 7.79 4.6

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 7.29 5.15 12.37 4.01 5.59 3.21
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 517 971 223 65 321 226

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 429 1132 280 75 369 149
Статии в научни списания (Scopus) 669 1250 294 182 364 275

Статии в научни списания (Web of Science) 479 1520 438 171 568 180
Доклади от научни конференции (Scopus) 3 15 15 6 26 3

Доклади от научни конференции (Web of Science) 7 42 10 1 103 9
Съвместни научни публикации (Web of Science) 535 1677 433 199 667 173

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 43 45 40 30 12 25

Докторски програми във висшето училище 70 72 68 39 202 88
Съотношение докторанти към студенти 2.31 4.33 8.5 4.99 0 3.75

Общо средства за НИД на студент 1738 600 477 2697 956 663
Привлечени средства за НИД на студент 1669 521 395 2632 898 595

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 327 814 523 157 46 101

Оборудване (в лева на студент) 7791 10389 11115 12531 1825 3779
Библиотечен фонд на студент 30.18 38.28 33.57 20.01 131.04 48.78

Ползваемост на библиотечния фонд 17.82 0.74 8.69 20.53 21.7 7.98
Информационно обезпечаване 20 29 21 15 30 26

Учебна застроена площ на студент 35.74 21.61 15.64 15.97 9.38 24.37
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 149 316 147 131 30 300
Студентски общежития 22.09 26.44 14.73 7.28 33.59 32.86

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.63 5.72 5.56 5.5 5.65 5.43

Чуждестранни студенти 62.22 61.94 53.17 65.04 38.56 40.83
Престиж сред студентите 29.96 43.07 30.66 14.41 8.81 1.01

Престиж сред работодатели 26.63 67.72 21.96 25.24 15.42 12.34
Престиж сред преподавателите 29.08 47.09 22.53 14.71 4.77 3.58

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 0.08 0.42 0.34 0.23 0.28 0.24
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 97.54 96.6 99.2 98.86 96.83 92.81

Принос към осигурителната система 88.11 82 83.25 89.59 86.4 84.7
Осигурителен доход на завършилите 2098 2017 2201 2228 2001 2124

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.98 1.38 1.88 1.92 1.39 1.96

Регионална реализация 72.35 73.77 47.63 33.5 78.85 38.81
Регионална реализация на позиция за висше образование 96.24 94.75 98.61 99.24 96.55 89.78

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 10 8.63 10 10 10 10

Медицински университет – 
Плевен
Медицина М
Медицински университет - 
Пловдив
Медицина М
Медицински университет - 
Варна
Медицина М
Медицински университет - 
София

Медицина М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Медицина М
Медицина (на английски език) М
Тракийски университет
Медицина М
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Медицина М

Специалности

Медицина

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя 
на обучаващите се по даденото направление в конкретното висше 
училище.

Резултат Брой действащи студенти

МУ - Пловдив 78       5 2859

МУ - София 78        4017

МУ - Варна 76        2731

МУ - Плевен 74     2005

СУ 74   778

ТрУ 71   720

Висши училища, които не са включени в класацията поради липса на 
достатъчно данни, които да позволят тяхното класиране:

- Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
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Място в класацията 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
Резултат по скала от 0 до 100 56 50 50 48 45 43 42 39 38 37

Учебен процес
Програмна акредитация 9.25 9.02 9.42 9.5 8.95 9.3 9.02 9.07 9.03 9.09

Институционална акредитация 9.18 9.06 9.33 9.17 9.44 9 9.12 9.01 9.21 9.3
Специалности за обучение на бакалаври 2 1 4 3 2 1 2 10 4 1

Специалности за обучение на магистри 4 12 6 8 1 4 5 15 11 1
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 92.18 78.36 86.53 76.24 90.57 51.34 81.01 58.92 56.04 88.24
Международна мобилност 12.39 6.06 0 22.31 12.27 0 84.51 0 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 84.44 96.04 93.1 100 0 96 100 86.36 87.5 81.58
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Статии в научни списания (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Статии в научни списания (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Доклади от научни конференции (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Доклади от научни конференции (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Съвместни научни публикации (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 1 4 1 3 0 1 3 2 1 0

Докторски програми във висшето училище 9 9 9 19 52 38 55 4 28 89
Съотношение докторанти към студенти 1.06 2.73 4.32 1.01 0 1.44 26.76 0.71 0.41 0

Общо средства за НИД на студент 962 1185 236 941 692 173 332 422 154 536
Привлечени средства за НИД на студент 962 1167 208 845 652 173 302 422 154 501

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 234 87 9 154 210 498 372 0 274 268

Оборудване (в лева на студент) 2412 1023 315 3484 2535 866 532 97 962 713
Библиотечен фонд на студент 121.85 166.47 20.51 359.94 73.27 18.54 54.51 11.2 37.26 26.33

Ползваемост на библиотечния фонд 3.37 3.65 1.75 42.31 9.99 11.56 25.15 6.76 2.67 2.92
Информационно обезпечаване 10 15 17 14 26 38 24 11 29 39

Учебна застроена площ на студент 24.49 14.44 3.3 20.27 11.73 3.27 11.08 5.52 6.56 10.75
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 4197 17 403 21 0 29 197 0 202 293
Студентски общежития 80.54 8.27 24.05 64.13 19.8 3.04 6.92 0 13.22 13.02

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.13 4.77 5.16 4.9 4.22 4.92 4.43 4.43 4.44 4.85

Чуждестранни студенти 0 0.08 3.95 0 0 0.36 0 0 0.41 4.55
Престиж сред студентите 33.45 14.51 2.58 13.97 0.45 6.68 0 1.71 5.84 2.29

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 28.79 35.51 5.88 25.49 2.14 5.32 0.84 4.45 5.65 2.64

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.01 2.49 2.23 2.63 2.85 3.07 2.32 3.25 3.93 5.45
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 88.95 70.42 65.8 62.71 69.7 48.19 43.43 41.57 43.74 40

Принос към осигурителната система 94.59 88.37 86.05 85.7 84.81 75.54 77.86 77.25 74.65 72.73
Осигурителен доход на завършилите 1739 1849 1742 1333 1689 1628 1276 1291 1258 1185

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.29 1.14 1.04 1.1 1.37 1 1.19 0.96 0.99 1.07

Регионална реализация 59.59 70.75 73.46 16.35 43.04 63.51 45 31.76 26.1 66.48
Регионална реализация на позиция за висше образование 86.96 68.74 64.99 53.13 61.76 47.52 42.86 31.76 41.55 35.9

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 3.57 1.45 1.61 2.21 2.04 1.17 2.67 1.08 1.58 0.66

Академия на МВР
Гранична полиция Б
Защита на националната сигурност М
Корпоративна сигурност Б
Противодействие на престъпността и 
опазване на обществения ред Б/М
Психологично подпомагане на 
оперативно-издирвателната дейност М
Стратегическо ръководство и 
управление на сигурността и 
обществения ред М
Военна академия „Г. С. Раковски”
Въздухоплаване и сигурност на 
въздушното пространство М
Енергийна сигурност и управление на 
околната среда М
Защита на населението и критичната 
инфраструктура М
Защита на националната сигурност М
Индустриална, енергийна и климатична 
сигурност М
Киберсигурност М
Комуникационни и информационни 
системи и технологии в сигурността и 
отбраната М
Логистика на сигурността и отбраната 
М
Мениджмънт на сигурността и 
отбраната М
Национална сигурност - превенция 
и защита на инженерната 
инфраструктура М
Национална сигурност и отбрана М

Организация и управление на 
корпоративната сигурност М
Публични комуникации в сигурността и 
отбраната М
Сигурност във въздухоплаването М
Сигурност и отбрана Б
Сигурност и противодействие на 
радикализацията и тероризма М
Стратегическо ръководство на 
сигурността и отбраната М
Управление при извънредни ситуации 
и защита на населението М
Великотърновски университет „Св. 
св. Кирил и Методий“
Корпоративна и информационна 
сигурност М
Национална сигурност Б
Варненски свободен университет 
„Черноризец храбър“
Защита на националната сигурност Б
Интелигентни системи за сигурност М
Международно право и сигурност Б
Международно право и сигурност М
Митническо разузнаване и 
разследване М
Наука, образование и сигурност М
ПН - Национална сигурност (за 
неразпределени по специалности 
студенти) Б
Подготовка на силите и средствата 
за действия в условията на 
неконвенционални кризи М
Противодействие на престъпността и 

опазване на обществения ред Б
Съдебни експертизи М
Съдебни икономически експертизи М
Съдебни криминалистически 
експертизи М
Съдебни психологически експертизи М
Съдебни строително-технически 
експертизи М
Юридическо прогнозиране и оценка на 
въздействието М
Варненски свободен университет 
„Черноризец храбър“, филиал 
Cмолян
Защита на националната сигурност Б
Митническо разузнаване и 
разследване М
ПН - Национална сигурност (за 
неразпределени по специалности 
студенти) Б
Противодействие на престъпността и 
опазване на обществения ред Б
Съдебни криминалистически 
експертизи М
Висше училище по икономика и 
сигурност
Защита на информацията М
Индустриални отношения и сигурност 
М
Киберразузнаване и стратегически 
мениджмънт М
Киберсигурност Б/М
Киберсигурност и защита на 
информационни системи М

Корпоративна и фирмена сигурност М
Корпоративна и фирмена сигурност 
(за бакалаври от друга специалност) 
М
Корпоративна сигурност Б
Криминалистика(детективска 
дейност) Б/М
Международна сигурност и 
противодействие на тероризма М
Международни отношения и 
сигурност М
Митническо разузнаване и 
разследване Б/М
Национална сигурност Б/М
Национална сигурност и 
антитерористична дейност Б/М
Национална сигурност и 
антитерористична дейност (за 
бакалаври от други специалности) М
Национална сигурност и борба с 
киберпрестъпността Б
Противодействие на престъпността и 
опазване на обществения ред Б/М
Противодействие на тероризма Б/ М
Противодействие на тероризма (за 
специалност от друга специалност) 
М
Съвременни технически системи и 
сигурност Б
Нов български университет
Гражданска и корпоративна сигурност 
Б
Киберсигурност М
Криминология и политики за 
превенция на престъпността М
Национална и международна 
сигурност М
Противодействие на престъпността и 
тероризма М
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - В.Търново
Административна сигурност М
Защита на критичната инфраструктура 
М
Защита на населението от бедствия, 
аварии и катастрофи Б/М
Национална и регионална сигурност 
Б/М
Национална и регионална сигурност 
- Защита на класифицираната 
информация М
Национална и регионална сигурност 
- Мениджмънт в мироопазващи 
операции М
Национална и регионална сигурност - 
Управление на кризи М
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - Шумен
Административна и информационна 
сигурност Б/М
Връзки с обществеността в отбраната 
и сигурността М
Човешки ресурси и връзки с 
обществеността в сигурността и 
отбраната М
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“
Мениджмънт на националната 
сигурност и антитероризъм М
Национална сигурност Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Евро-атлантическа и глобална 
сигурност Б
Правен режим на защитата на 
националната сигурност М
Противодействие на престъпността и 
опазване на обществения ред Б
Университет по библиотекознание 
и информационни технологии
Държавност, духовност и лидерство в 
националната сигурност М
Защита на личните данни и 
класифицираната информация М
Информационна сигурност Б/М
Национална сигурност Б/М
Национална сигурност и културно-
историческо наследство Б
Национална сигурност: духовност и 
лидерство М
Национална сигурност: държавност, 
духовност и лидерство М
ПН - Национална сигурност (за 
неразпределени по специалности 
студенти) Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Национална сигурност Б/М
Системи за сигурност Б
Системи за сигурност - 
Административна и организационна 
сигурност М
Системи за сигурност - Защита на 
лични данни и класифицирана 
информация М
Системи за сигурност - 
Информационна сигурност М
Системи за сигурност - Управление на 
кризи и реагиране при бедствия М
Югозападен университет „Неофит 
Рилски“
Национална сигурност Б/М

СпециалностиНационална 
сигурност
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

АМВР 56      1130

ВА 50      1320

УНИБИТ 50   532

НВУ 48   493

РУ 45   163

НБУ 43   277

ШУ 42  71

ВУСИ 39   987

ВСУ 38   740

ЮЗУ 37   198

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Великотърновски университет “Св. св. Кирил и 
Методий”
- Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
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Място в класацията 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9
Резултат по скала от 0 до 100 70 69 63 62 54 53 50 50 45 43

Учебен процес
Програмна акредитация 8.76 8.64 9.18 8 7.39 8.01 9.15 4 8.18 7.93

Институционална акредитация 9.56 9.21 9.27 9.27 9.2 9 9.26 9.61 9.44 9.3
Специалности за обучение на бакалаври 3 1 4 4 2 1 1 1 2 2

Специалности за обучение на магистри 6 3 3 4 2 1 1 0 3 4
Регулирани специалности 2 1 1 2 1 0 1 0 2 1

Дипломирани студенти 85.87 83.78 91.4 87.36 92.55 51.47 70.11 98.91 86.68 83.77
Международна мобилност 57.07 8.03 3.36 214.06 0 0 2.35 0 26.43 76.92

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 98.85 99.4 99 100 94.83 100 98.99 100 95.65 98.25
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 40 33 10 30 16 13 4 20 3 4
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 33 29 9 28 14 13 4 18 3 4

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 24 17 4 14 10 5 1 14 1 2
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 6.22 6.89 1.76 36.69 4.49 10.77 2.19 6.08 2.23 1.63

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 3.54 7.15 0.58 4.6 5.5 4.47 3.5 9.81 0.14 0.67
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 884 525 65 205 179 52 17 192 8 16

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 253 114 20 63 40 11 1 109 1 4
Статии в научни списания (Scopus) 1149 660 181 265 230 47 31 218 11 25

Статии в научни списания (Web of Science) 282 111 21 82 37 11 2 161 3 11
Доклади от научни конференции (Scopus) 14 3 6 15 3 2 0 24 9 6

Доклади от научни конференции (Web of Science) 14 3 0 8 0 2 0 53 3 1
Съвместни научни публикации (Web of Science) 371 118 36 101 39 14 1 181 3 6

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 3 5 1 3 1 0 1 0 0 2

Докторски програми във висшето училище 72 70 39 68 88 38 5 202 52 89
Съотношение докторанти към студенти 9.1 1.2 0 9.9 2.38 0 4.24 0 0 7.05

Общо средства за НИД на студент 600 1738 2697 477 663 173 89 956 692 536
Привлечени средства за НИД на студент 521 1669 2632 395 595 173 16 898 652 501

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 814 327 157 523 101 498 166 46 210 268

Оборудване (в лева на студент) 10389 7791 12531 11115 3779 866 1732 1825 2535 713
Библиотечен фонд на студент 38.28 30.18 20.01 33.57 48.78 18.54 23.06 131.04 73.27 26.33

Ползваемост на библиотечния фонд 0.74 17.82 20.53 8.69 7.98 11.56 3.63 21.7 9.99 2.92
Информационно обезпечаване 29 20 15 21 26 38 18 30 26 39

Учебна застроена площ на студент 21.61 35.74 15.97 15.64 24.37 3.27 28.38 9.38 11.73 10.75
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 1049 471 279 117 204 84 376 586 386 294
Студентски общежития 26.44 22.09 7.28 14.73 32.86 3.04 38.98 33.59 19.8 13.02

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.18 5.17 5.19 5.08 5.15 5.14 5.29 5.08 4.8 4.88

Чуждестранни студенти 0 0 2.35 0.96 7.94 11.94 15.06 16.39 7.05 12.18
Престиж сред студентите 28.65 15.49 9.34 11.27 2.36 5.74 19.96 10.07 4.57 9.2

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 36.44 18.56 11.24 17.16 4.01 1.92 5.18 6.61 4.5 5.41

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.07 0.94 1.22 2.21 2.03 1.61 4.12 0.37 4.13 4.94
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 82.76 90.87 85.98 78.13 85.51 71.72 69.3 62 64 58.93

Принос към осигурителната система 91.08 93.77 89.64 89.31 84.76 85.71 77.75 77.94 80.26 72.84
Осигурителен доход на завършилите 2092 2071 1850 1811 1544 1730 1265 1228 1096 1147

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.34 1.84 1.71 1.54 1.53 0.98 0.85 0.83 0.92 1.02

Регионална реализация 75.31 78.31 47.68 54.2 54.88 76.47 59.78 60.29 39.91 59.26
Регионална реализация на позиция за висше образование 78.47 89.05 82.02 77.75 93.33 68.13 63.91 58.54 63.74 53.47

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 3.36 3.72 10 2.8 2.31 2.24 0.87 9.79 1.4 0.73

Специалности

Медицински университет – 
Плевен
Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия Б/М
Обществено здраве и здравен 
мениджмънт М
Опазване и контрол на 
общественото здраве Б
Социални дейности в 
здравеопазването Б
Управление на здравните грижи 
Б/М
Медицински университет - 
Пловдив
Обществено здраве и здравен 
мениджмънт М
Управление на здравните грижи 
Б/М
Управление на медико-социалните 
дейности и общественото здраве 
М
Медицински университет - 
Варна
Здравен мениджмънт Б/М
Кинезитерапия Б
Логопедия Б
Обществено здравеопазване и 
здравен мениджмънт М
Управление на здравните грижи 
Б/М
Фармацевтичен мениджмънт М
Медицински университет - 
София
Кинезитерапия Б/М
Обществено здраве и здравен 
мениджмънт Б/М
Стратегически мениджмънт на 
фармацевтичната дейност М
Трудова медицина и 
работоспособност М
Управление на здравните грижи 
Б/М
Управление на клинични 
изпитвания М
Нов български университет
Логопедия Б/М
Национална спортна академия
Кинезитерапия Б/М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Ерготерапия в общността М
Ерготерапия Б
Кинезитерапия Б/М
Управление на здравните грижи М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия Б
Тракийски университет
Здравен мениджмънт М
Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия Б
Управление на здравните грижи 
Б/М
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Здравен мениджмънт Б/М
Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия Б
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Кинезиология М
Кинезитерапия Б
Клинична логопедия М
Логопедия Б/М
Спортна кинезиология М

Обществено здраве

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

МУ - София 70   736
МУ - 
Пловдив

69   249

МУ - Плевен 63   298

МУ - Варна 62   313

ТрУ 54   126

НБУ 53  67

НСА 50   425

СУ 50  61

РУ 45   227

ЮЗУ 43   156

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
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Място в класацията 1 1 2 2 3 4 5 5 6
Резултат по скала от 0 до 100 59 59 52 52 51 44 43 43 40

Учебен процес
Програмна акредитация 9.15 9.38 9.42 9.32 9.21 9.3 8.84 9.13 9.09

Институционална акредитация 9.09 9.61 9.66 9.33 9 9.12 9.45 9.3 9.03
Специалности за обучение на бакалаври 1 6 4 12 3 5 4 1 6

Специалности за обучение на магистри 0 17 2 24 3 10 3 3 3
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 48.77 71.68 81.49 82.2 45.13 67.37 83.38 78.78 67.6
Международна мобилност 130.43 9.4 6.64 0 5.48 222.22 24.69 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 100 0 0 0 0 0 0 0 35.56

Ексклузивност на преподавателския състав 100 99.07 100 98.98 100 100 98.21 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 3 17 7 8 10 7 6 9 4
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 3 13 6 5 8 6 3 8 4

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 1 4 2 3 2 4 2 3 1
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 0.72 1.95 1.81 2.06 2.64 1.9 1.45 1.69 1.53

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.67 0.7 0.93 0.89 1.62 3.3 1.22 2.37 1.19
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 17 420 54 75 78 24 37 106 30

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 2 19 4 12 7 5 6 12 3
Статии в научни списания (Scopus) 25 359 35 28 69 38 29 182 12

Статии в научни списания (Web of Science) 0 19 1 8 8 7 1 11 1
Доклади от научни конференции (Scopus) 7 403 52 89 44 22 40 53 39

Доклади от научни конференции (Web of Science) 3 49 14 29 5 3 7 8 15
Съвместни научни публикации (Web of Science) 3 43 15 28 11 6 5 12 6

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 0 4 2 7 1 1 0 2 0

Докторски програми във висшето училище 0 202 45 9 38 55 63 89 9
Съотношение докторанти към студенти 0 5.17 5.65 12.81 0 11.11 0 7.29 0

Общо средства за НИД на студент 1913 956 396 236 173 332 386 536 410
Привлечени средства за НИД на студент 1913 898 368 208 173 302 370 501 410

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 294 46 18 9 498 372 14 268 240

Оборудване (в лева на студент) 598 1825 507 315 866 532 224 713 913
Библиотечен фонд на студент 122.08 131.04 38.1 20.51 18.54 54.51 53.56 26.33 45.92

Ползваемост на библиотечния фонд 8.48 21.7 2.56 1.75 11.56 25.15 8.46 2.92 5.74
Информационно обезпечаване 28 30 13 17 38 24 25 39 12

Учебна застроена площ на студент 27.78 9.38 2.72 3.3 3.27 11.08 7.13 10.75 11.62
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 8199 730 388 250 60 439 1097 685 183
Студентски общежития 23.62 33.59 34.74 24.05 3.04 6.92 25.58 13.02 0

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.6 5.38 5.26 4.79 5.26 4.86 5.21 4.9 4.65

Чуждестранни студенти 25 3.53 3.99 1.45 2.47 6.67 1.23 3.13 6.67
Престиж сред студентите 19.5 39.88 4.4 1.51 30.06 1.3 5.26 1.51 2.07

Престиж сред работодатели 35.11 51.96 19.65 14.69 38.13 1.96 9.02 2.13 5.46
Престиж сред преподавателите 13.46 49.52 16.5 5.92 16.2 3.74 8.35 3.74 1.1

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.74 3.48 3.52 4.1 2.27 5.95 4.97 5.58 5.87
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 54.32 50.49 38.34 45.47 39.69 30.58 33.73 20.21 28.99

Принос към осигурителната система 77.27 84.61 84.69 81.25 78.51 76.19 72.84 77.44 66.09
Осигурителен доход на завършилите 2026 1585 1456 1494 1488 1114 1125 1064 1199

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.17 0.93 0.87 0.91 0.87 0.93 0.88 0.84 0.97

Регионална реализация 66.36 71.97 67.65 69.64 64.74 48.21 27.16 63.91 35.65
Регионална реализация на позиция за висше образование 54.79 47.46 38.32 43.33 39.57 29.63 33.33 20 24.39

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 2.07 1.04 1.02 0.88 1.58 1.04 1.17 0.65 0.8

„О бществени комуникации и ин-

формационни науки“ е профе-

сионално направление, което 

покрива широка палитра от специалности 

- от журналистика до библиотекарство, и се 

преподава от 9 висши училища, както дър-

жавни, така и частни. Осигурителният доход 

на завършилите това направление и нивото 

на безработица са около средните стойности 

на съответните индикатори за страната. 

Американски университет в 
България
Журналистика и масови 
комуникации Б
Бургаски свободен университет
Връзки с обществеността в 
туризма М
Връзки с обществеността Б
Връзки с обществеността в 
туризма Б
Журналистика Б
Журналистика и връзки с 
обществеността Б
Обществени комуникации и 
социална психология Б
Публични комуникации и 
социална психология М
Стратегически комуникации и 
медия мениджмънт М
Управление на бизнес 
комуникацията Б/М
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Библиотечно-информационни 
дейности Б
Библиотечно-информационни 
дейности. Комуникационен и 
библиотечен мениджмънт М
Връзки с обществеността Б
Журналистика Б
Книга и реклама М
Книгоиздаване Б
Медии и пиар комуникация М
Мултимедийна журналистика М
Пиар и стратегически 

комуникации М
Нов български университет
Връзки с обществеността Б
Дигитална хуманитаристика Б
Дигитални комуникации М
Журналистика Б/М
Международни бизнес 
комуникации (на английски език) М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Библиотечно-информационни 
науки Б
Библиотечно-информационни 
науки и културна политика (2 
семестъра) М
Библиотечно-информационни 
технологии М
Връзки с обществеността Б/М
Дигитални медии и видеоигри М
Електронни медии М
Журналистика Б
Журналистика и медии М
Книгоиздаване Б
Комуникационен мениджмънт Б
Лайфстайл журналистика М
Медиен дизайн М
Международна журналистика (3 
семестъра) М
Онлайн журналистика и медии М
Преса и медии М
Продуцентство и креативна 
индустрия М
Продуцентство и креативна 
индустрия М
Публични информационни 

системи Б
Реклама и публична комуникация 
М
Спортна журналистика М
Традиционно и дигитално 
публикуване М
Управление на електронно 
съдържание М
Университет по 
библиотекознание и 
информационни технологии
Архивистика и документалистика 
Б
Библиотекознание и 
библиография Б
Библиотекознание и 
библиография (след ОКС 
„специалист“) Б
Библиотечен и информационен 
мениджмънт Б
Библиотечни колекции М
Библиотечно-информационен и 
културен мениджмънт М
Библиотечно-информационни 
науки и управление на знания Б
Бизнес и административни 
информационни технологии и 
комуникации М
Държавност, духовност и лидерски 
практики М
Електронен контент: иновации и 
политики М
Защита на културно-историческото 
наследство в РБългария М
Идентификация, автентификация 

и оценяване на културни 
художествени ценности М
Издателски бизнес и електронни 
ресурси М
Иновативни комуникации и 
медийни технологии Б
Информационна сигурност Б/М
Информационна сигурност и 
управление на знания М
Информационни ресурси на 
туризма Б
Информационни технологии в 
медийната индустрия М
Информационни фондове 
на културно-историческото 
наследство Б
Книгознание и 
книгоразпространение Б
Комуникации и информиране Б
Културен туризъм М
Културни взаимодействия и 
културни политики в Югоизточна 
Европа М
Културни политики и културни 
взаимодействия в Югоизточна 
Европа М
Културно - историческото 
наследство в съвременната 
информационна среда М
Лидерски практики в 
държавността, духовността и 
сигурността М
Медиация М
Медийна информация и реклама 
М

Мениджмънт на документи и 
архиви М
Мениджмънт на книгата М
Музеен и артмениджмънт М
Обществени политики и практики 
Б
Печатни комуникации Б
Реклама и мениджмънт на книгата 
М
Стратегически комуникации и 
информиране М
Стратегическо ръководство, 
духовност, лидерство М
Управление и информиране при 
стратегическите комуникации М
Читалищно дело М
Университет за национално и 
световно стопанство
Медии и журналистика Б
Медии и журналистика със 
специализация „Бизнес 
журналистика и продуцентство“ М
Медии и журналистика със 
специализация „Връзки с 
обществеността“ М
Медия икономика Б
Обществени комуникации и 
информационни науки(Медии и 
журналистика) Б
Обществени комуникации и 
информационни науки(Медия 
икономика) Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Библиотечно-информационни 

дейности М
Връзки с обществеността Б
Връзки с обществеността - PR - 
сценични изкуства М
Връзки с обществеността - PR на 
кризисния мениджмънт М
Връзки с обществеността - PR на 
публичната администрация М
Връзки с обществеността - 
Фотография и реклама М
Журналистика Б/М
Журналистика - Интеркултурна 
комуникация М
Журналистика - Лингвистика и 
масови комуникации М
Журналистика - Фотография и 
реклама М
Журналистика и реклама Б
Информационни технологии М
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, колеж 
Добрич
Библиотечно-информационни 
дейности ПБ
Информационни технологии ПБ
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Връзки с обществеността Б/М
Връзките с обществеността в 
бизнеса М
Международен PR М

Специалности

Обществени комуникации 
и информационни науки
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

АУБ 59  92

СУ 59      1276

УНСС 52   301

УНИБИТ 52   898

НБУ 51   365

ШУ 44  45

ВТУ 43  81

ЮЗУ 43  96

БСУ 40  45
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Място в класацията 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13
Резултат по скала от 0 до 100 66 55 53 51 50 49 48 47 47 46 45 44 43 42

Учебен процес
Програмна акредитация 9.42 9.31 9.15 9.27 9.24 9.26 9.33 9.54 9.18 9.05 9.15 9.12 9.13 9.08

Институционална акредитация 9.56 9.38 9.15 9.1 9.08 9.17 9 9.44 9.12 9.31 9.2 9.07 8.84 9.61
Специалности за обучение на бакалаври 15 5 2 2 7 5 2 6 1 5 1 2 1 1

Специалности за обучение на магистри 24 2 3 1 21 4 4 6 1 16 2 3 4 1
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 62.44 60.86 65.76 65.15 68.77 80.7 78.95 75.05 74.65 78.06 44.23 66.67 72.21 70.95
Международна мобилност 8.08 15.79 0 11.36 2.3 12.2 15.15 10.2 6.06 11.32 0 0 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 9.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97.14 100 97.87
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 20 18 8 5 10 4 9 13 12 12 8 9 11 4
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 16 15 6 4 8 3 6 12 10 8 7 7 9 3

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 9 14 3 3 7 0 6 5 5 7 5 6 8 3
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.69 3.62 4.02 1.53 2.15 0.94 2.93 2.17 3.51 1.67 2.23 2.3 2.26 5.15

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.76 4.45 1.5 0.89 2.01 0 3.92 0.98 2.4 0.89 1.72 1.06 3.33 2
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1310 380 41 28 119 13 63 272 110 257 43 108 116 22

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 302 135 12 8 35 0 18 47 21 47 25 22 32 4
Статии в научни списания (Scopus) 407 352 31 15 61 3 38 126 124 71 44 62 89 19

Статии в научни списания (Web of Science) 207 172 21 5 40 6 27 11 35 41 35 33 41 13
Доклади от научни конференции (Scopus) 2101 112 31 47 140 32 50 371 52 481 39 114 104 10

Доклади от научни конференции (Web of Science) 887 55 9 22 38 3 8 157 14 204 10 39 19 1
Съвместни научни публикации (Web of Science) 411 204 26 26 33 3 30 42 31 92 24 41 35 14

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 5 5 1 0 0 5 5 2 1 2 3 0 0 1

Докторски програми във висшето училище 122 47 33 19 26 19 39 52 55 31 88 27 12 25
Съотношение докторанти към студенти 0.81 1.58 2.06 0 0 1.22 5.05 0.61 4.24 2.26 0 0 0 0.74

Общо средства за НИД на студент 1549 1073 718 78 1023 941 143 692 332 672 663 234 1393 491
Привлечени средства за НИД на студент 1468 985 667 28 996 845 83 652 302 628 595 195 1367 445

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 38 51 7 42 11 154 76 210 372 92 101 15 45 148

Оборудване (в лева на студент) 2731 3264 1304 966 2762 3484 1913 2535 532 3222 3779 757 1427 1464
Библиотечен фонд на студент 30.36 102.26 62.76 64.3 52.95 359.94 39.65 73.27 54.51 46.36 48.78 37.62 83.74 57.03

Ползваемост на библиотечния фонд 1.72 12.39 3 3.07 1.04 42.31 0.47 9.99 25.15 32.37 7.98 9.96 5.61 1.79
Информационно обезпечаване 15 19 14 10 15 14 17 26 24 16 26 22 12 31

Учебна застроена площ на студент 18.93 26.53 11.86 14.72 16.28 20.27 11.25 11.73 11.08 16.21 24.37 7.82 14.67 8.33
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 389 235 309 342 264 8 130 473 204 226 809 439 450 279
Студентски общежития 48.89 86.68 46.04 22.42 9.08 64.13 42.08 19.8 6.92 24.52 32.86 54.5 22.49 25.69

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.27 4.57 4.56 4.64 4.53 4.48 5.21 4.77 4.3 4.65 4.13 4.78 4.34 4.48

Чуждестранни студенти 3.18 0 0 10.23 0.69 0 0.51 1.22 0 1.51 1.27 0.93 0.79 0.74
Престиж сред студентите 26.93 0.34 0.45 0.61 1.51 1.52 2.03 2.12 0.22 7.77 0.9 0.95 0.64 2.84

Престиж сред работодатели 53.38 18.49 4.31 5.5 18.56 2.96 6.22 12 0 28.27 6.19 12.08 0.9 3.28
Престиж сред преподавателите 47.92 6.2 7.45 2.96 7.19 1.99 3.11 21.28 1.04 12.81 0.55 2.25 1 0.91

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 2.48 3.36 2.92 1.97 4.45 2.64 3.34 5.22 4.51 4.35 3.28 4.8 5.02 4.96
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 54.07 41.93 51.95 38.17 37.69 45.02 25.41 28.8 37.99 25.4 25.58 28.92 23.68 18.68

Принос към осигурителната система 86.12 85.56 89.04 90.52 83.31 86.17 80.58 76.4 87.73 76.69 77.05 76.58 79.6 76.19
Осигурителен доход на завършилите 1945 1563 1905 1582 1532 1243 1171 1239 1337 1190 1402 1250 1192 1241

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.19 0.99 1.26 0.93 1.26 1.02 0.72 1.05 1.21 0.94 1.06 0.98 0.98 1

Регионална реализация 70.02 70.06 65.35 76.78 26.56 27.67 62.4 45.32 69.55 48.49 44.26 47.75 47.83 46.03
Регионална реализация на позиция за висше образование 54.06 40.91 55.03 39.51 33.71 28.57 25.17 26.03 35.95 21.66 7.41 26.42 22.38 13.79

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.45 1.07 1.23 1.82 1.3 2.2 1.08 1.11 1.38 1.42 1.43 0.73 0.94 0.71

Аграрен университет - Пловдив
Аграрно инженерство Б
Земеделска техника М
Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков“
Индустриален мениджмънт Б
Сигурност и безопасност в 
транспорта Б
Управление на проекти М
Лесотехнически университет
Инженерен дизайн Б/М
Инженерен дизайн - Дизайн на 
градската среда М
Инженерен дизайн - Дизайн на 
обитаемата среда М
Инженерен дизайн - Продуктов 
дизайн М
Компютърни технологии в 
мебелната индустрия Б
Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”
Индустриален мениджмънт М
Инженерна безопасност М
Компютърни технологии в 
инженерната дейност Б/М
Управление на ресурси и 
производствени системи Б
Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски” филиал 
Кърджали
Компютърни технологии в 
инженерната дейност Б
Управление на ресурси и 

производствени системи Б
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - В.Търново
Автомобилна техника и 
транспортна логистика Б/М
Защита на населението и 
инфраструктурата Б/М
Индустриален мениджмънт Б/М
Строителни и специални машини Б
Управление на ресурсите и 
технологии Б/М
Национален военен университет 
„Васил Левски“ - Шумен
Компютърно проектиране 
на изделия със специално 
предназначение М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Аграрно инженерство Б
Екология и техника за опазване на 
околната среда Б
Екология и техника за опазване на 
околната среда М
Индустриален мениджмънт Б/М
Индустриален мениджмънт и 
маркетинг М
Индустриално инженерство Б/М
Инженерна екология М
Мениджмънт на качеството и 
метрология Б
Промишлен дизайн Б/М
Управление на качеството М
Управление на техниката в 

СпециалностиОбщо инженерство

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТУ - София 66      1732

ХТМУ 55   190

МГУ 53   243

ВТрУ 51  88
ТУ - 
Габрово

50   435

НВУ 49   328

ЛТУ 48   198

РУ 47   490

ШУ 47   165

ТУ - Варна 46   530

ТрУ 45  79

УХТ 44   108

УАЗ 43   126

АУ 42   135

земеделието М
Управление на технологиите в 
растениевъдството М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Видин
Индустриален мениджмънт Б
Технически университет - 
Габрово
Безопасност на труда 3 сем. М
Безопасност на труда 3 сем. подг. 
М
Дигитална администрация Б
Индустриален мениджмънт Б
Индустриален мениджмънт М
Индустриален мениджмънт 2 
сем. М
Индустриален мениджмънт ССП 1 
сем. подг. М
Индустриален мениджмънт ТН 1 
сем. подг. М
Индустриално инженерство Б
Индустриално инженерство 1 сем. 
подг. М
Индустриално инженерство 2 
сем. М
Индустриално инженерство 2 сем. 
к. подг. М
Индустриално инженерство 2 сем. 
подг. М
Иновационен и инвестиционен 
мениджмънт в индустрията 1 сем. 

Продължава на стр. 58

Т ова професионално 

направление се пре-

подава в 14 висши 

училища в страната и се на-

блюдава широк спектър на 

изучаваните специалности, 

застъпени в различните ви-

сши училища – от „Аграрно 

инженерство“ до „Компютър-

ни технологии в инженерна-

та дейност“, което вероятно 

може частично да обясни 

различните резултати, по-

стигнати от участващите в 

класацията различни висши 

училища. Направлението се 

характеризира с риск от без-

работица, по-нисък от сред-

ния за висшисти в страната, 

и с осигурителен доход на за-

вършилите, по-висок от сред-

ния за висшисти в България, 

но се наблюдават съществе-

ни разлики в представянето 

на различните висши учили-

ща в класацията. 
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подг. М
Иновационен и инвестиционен 
мениджмънт в индустрията 2 
сем. М
Иновационен и инвестиционен 
мениджмънт в индустрията 2 
сем. подг. М
КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН Б
Компютърен дизайн в 
индустрията Б
Компютърен дизайн в 
индустрията 1 сем. подг. М
Компютърен дизайн в 
индустрията 2 сем. М
Компютърен дизайн в 
индустрията 2 сем. подг. М
Мениджмънт на индустриалното 
предприятие 1 сем. подг. М
Мениджмънт на индустриалното 
предприятие 2 сем. М
Мениджмънт на индустриалното 
предприятие 2 сем. подг. М
Опазване на околната среда и 
устойчиво развитие 2 сем. М
Опазване на околната среда 
и устойчиво развитие 2 сем. 
подг. М
Опазване на околната среда 
и устойчиво развитие 3 сем. 
подг. М
Отопление, вентилация и 
климатизация на индустриални 
обекти 2 сем. М
Техника и технологии за 
опазване на околната среда Б
Техника и технологии за 
опазване на околната среда 1 
сем. подг. М
Техника и технологии за 
опазване на околната среда 2 
сем. М
Техника и технологии за 
опазване на околната среда 2 
сем. к. подг. М
Техника и технологии за 
опазване на околната среда 2 
сем. подг. М
Техническа безопасност Б
Технически университет - 
София
Бизнес информатика (на 
английски език) М
Електроинженерство (на 
френски език) М
Индустриален мениджмънт Б/М
Индустриален мениджмънт (на 
немски език) М
Индустриално инженерство (на 
английски език) Б
Индустриално инженерство (на 
английски език) М
Инженерен дизайн Б/М
Инженерна безопасност и 
охрана на труда М
Инженерна безопасност и 
охрана на труда (на английски 
език) М
Инженерна екология М
Инженерна логистика Б/М
Инженерна логистика (на 
английски език) Б
Инженерна логистика /на 
френски език/ М
Инженерна физика Б
Информационни технологии за 
управление на бизнеса (на англ. 
език) М
Медицинска техника М
Медицинска техника (на 
английски език) М
Мениджмънт в 
електроенергетиката М
Мениджмънт и бизнес 
информационни системи Б
Метрология и измервателна 
техника Б/М
Мехатроника и информационна 
техника (на немски език) Б
Общо машиностроене (на немски 
език) Б/М
Общо машиностроене на немски 
език М
Потребителски ориентиран 
дизайн на опаковки М
Приложна физика и компютърно 
моделиране Б
Проектиране на иновативни 
инженерни продукти М
Стопанска информатика Б
Техническа безопасност на 
работно оборудване М
Техническо законодателство и 
управление на качеството М
Технология и управление на 
транспорта Б/М
Управление на проекти М
Управление на ресурси в 
предприятията (на английски 
език) М

Технически университет 
- София, Инженерно-
педагогически факултет - 
Сливен
Индустриално инженерство Б
Индустриално инженерство (на 
английски език) Б
Технически университет - 
София, филиал Пловдив
Дизайн и печатни комуникации 
Б/М
Индустриален мениджмънт Б
Индустриална екология Б
Индустриално инженерство (на 
английски език) Б/М
Мениджмънт на автомобилния 
транспорт М
Полиграфия Б/М
Тракийски университет
Аграрно инженерство Б
Възобновяеми енергийни 
източници в аграрния сектор М
Земеделска техника М
Технически университет - 
Варна
Защита на населението при 
бедствия и аварии Б
Индустриален дизайн Б/М
Индустриален дизайн (за зав. др. 
спец.) М
Индустриален мениджмънт Б/М
Индустриален мениджмънт 
(Аграрен мениджмънт) М
Индустриален мениджмънт (зав.
др.спец.) М
Индустриален мениджмънт 
(Корпоративен мениджмънт) М
Индустриален мениджмънт 
(Корпоративен мениджмънт) – 
3сем. М
Индустриален мениджмънт 
(Управление на проекти) М
Индустриален мениджмънт 
(Управление на проекти) - 4сем. 
М
Индустриален мениджмънт 
(Управление на фирмената 
конкурентоспособност) М
Инженерен дизайн Б/М
Инженерен дизайн (зав. др. 
спец.) М
Корпоративен мениджмънт М
Корпоративен мениджмънт (за 
зав. др.спец.) М
Технологично предприемачество 
и иновации Б
Технологично предприемачество 
и иновации (4 сем. за завършили 
др. специалности) М
Управление на качеството (4 сем. 
други специалности) М
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Индустриален мениджмънт Б/М
Инженерен дизайн - широк 
профил М
Компютърни системи и 
технологии в индустрията - 
широк профил М
Технологии и мениджмънт 
на петролната и газова 
инфраструктура М
Управление на операциите, 
процедурите и митническо 
обслужване при търговия с 
акцизни стоки ... М
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Индустриален бизнес и 
предприемачество Б
Индустриален мениджмънт Б/М
Инженеринг на технологичните 
процеси и заведенията за 
хранене М
Мениджмънт в хотелиерството и 
ресторантьорството М
Химикотехнологичен и 
металургичен университет - 
София
Дигитални и конвенционални 
печатни технологии и дизайн Б
Екология и опазване на околната 
среда М
Индустриален мениджмънт Б/М
Индустриален мениджмънт (9 
семестъра) Б
Инженерна екология и опазване 
на околната среда Б
Инженерна екология и опазване 
на околната среда (9 семестъра) 
Б
Шуменски университет 
„Епископ Константин 
Преславски“
Инженерна логистика Б/М

Педагогика
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Място в класацията 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6
Резултат по скала от 0 до 100 63 54 54 52 52 52 51 51 49 48

Учебен процес
Програмна акредитация 9.52 9.25 9.26 8.96 9.18 9.14 5.86 8.75 9.02 8.02

Институционална акредитация 9.61 9.45 9.39 9.2 9.12 9.3 9.56 8.84 9.03 9.44
Специалности за обучение на бакалаври 12 9 8 4 13 7 1 4 2 3

Специалности за обучение на магистри 26 14 6 7 22 11 2 5 3 5
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 84.49 85.35 85.42 85.36 85.78 80.22 100 87.93 98.41 87.19
Международна мобилност 1.62 10.89 0 3.06 0.82 1.65 11.11 0 2.18 1.08

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 5.46 0

Ексклузивност на преподавателския състав 99.35 99.26 98.36 100 100 100 100 96.97 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 11 5 4 4 2 9 7 2 2 5
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 11 3 3 4 2 7 6 1 2 5

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 5 2 3 4 1 5 4 2 2 5
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.53 1.68 1.17 2.68 0.63 1.75 1.3 0.44 0.94 1.68

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.43 0.21 0.23 0.37 0.13 0.47 0.75 0.71 1 0.75
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 160 15 40 11 6 61 88 4 9 54

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 63 8 19 19 5 23 15 7 4 45
Статии в научни списания (Scopus) 225 20 78 16 19 167 30 6 6 42

Статии в научни списания (Web of Science) 213 51 87 66 35 99 22 1 1 18
Доклади от научни конференции (Scopus) 46 13 18 1 5 10 163 10 10 45

Доклади от научни конференции (Web of Science) 75 6 48 47 2 14 32 20 10 144
Съвместни научни публикации (Web of Science) 72 8 16 9 3 14 41 12 6 56

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 11 5 3 4 5 8 1 1 1 2

Докторски програми във висшето училище 202 63 88 88 55 89 122 12 9 52
Съотношение докторанти към студенти 2.85 0.49 0.07 0.99 0.9 0.93 2.22 0 0.44 0.87

Общо средства за НИД на студент 956 386 350 663 332 536 1549 1393 410 692
Привлечени средства за НИД на студент 898 370 325 595 302 501 1468 1367 410 652

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 14 52 101 372 268 38 45 240 210

Оборудване (в лева на студент) 1825 224 959 3779 532 713 2731 1427 913 2535
Библиотечен фонд на студент 131.04 53.56 39.66 48.78 54.51 26.33 30.36 83.74 45.92 73.27

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 8.46 2.98 7.98 25.15 2.92 1.72 5.61 5.74 9.99
Информационно обезпечаване 30 25 30 26 24 39 15 12 12 26

Учебна застроена площ на студент 9.38 7.13 5.28 24.37 11.08 10.75 18.93 14.67 11.62 11.73
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 656 311 221 382 393 243 329 308 920 342
Студентски общежития 33.59 25.58 11.56 32.86 6.92 13.02 48.89 22.49 0 19.8

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.2 4.92 5.03 4.81 4.76 4.87 4.73 5 4.63 4.75

Чуждестранни студенти 6.45 0.33 0.89 0 0.04 10.26 0 0.72 0.66 0.43
Престиж сред студентите 26.6 20.04 15.03 5.36 4.79 5.23 1.44 3.88 3.8 2.07

Престиж сред работодатели 61.91 31.74 30.98 4.18 15.36 15.54 2.08 2.63 2.58 5.54
Престиж сред преподавателите 56.46 21.56 26.32 5.18 11.52 14.04 1.87 2.17 1.57 2.87

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 2.79 4.06 3.44 3.72 4.22 5.32 2.3 3.55 5.58 4.7
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 79.02 75.2 77.88 75.72 74.29 69.76 84.78 80.08 81.82 74.89

Принос към осигурителната система 89.63 89.24 87.72 88.89 86.27 87.45 97.87 89.68 87.74 85.71
Осигурителен доход на завършилите 1479 1299 1312 1316 1300 1249 1634 1326 1287 1278

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.91 1.17 1.17 1.17 1.14 1.24 1.55 1.26 1.26 1.19

Регионална реализация 77.5 27.68 73.76 64.39 66.44 80.86 89.36 79.03 87.74 70.84
Регионална реализация на позиция за висше образование 78.06 69.22 78.99 78.29 74.87 68.7 88.1 82.74 77.42 77.17

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.29 1.43 1.02 1.26 1.47 0.68 1.56 1.32 0.84 1.23

Бургаски свободен университет
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б/М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б/М
Предучилищна педагогика и чужд 
език М
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Английски език като чужд в 

началното училище (първо 
равнище според международната 
класификация на... М
Информационни и 
комуникационни технологии в 
началното училище М
Информационни и 
комуникационни технологии в 
образованието М
Наставничество в образованието М

Педагогика

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва 
броя на обучаващите се по даденото направление в конкрет-
ното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 63         3085

ВТУ 54         3031

ПУ 54         2911

ТрУ 52      1309

ШУ 52      2447

ЮЗУ 52      1822

ТУ - София 51   180

УАЗ 51   552

БСУ 49   458

РУ 48   922

Продължение от стр. 56 - 
специалности “Общо инженерство”

Специалности

Начална училищна педагогика ПБ
Начална училищна педагогика и 
английски език ПБ
Начална училищна педагогика и 
специална педагогика Б
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Ограмотяване на деца и възрастни 
от малцинствени етнически 
общности М
Педагогика на деца със специални 
образователни потребности М
Предприемачество в 
образованието М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б/М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика. 
Педагогическото взаимодействие в 
предучилищното образование М
Предучилищна педагогика и 
английски език ПБ
Предучилищна педагогика и 
логопедия Б
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Приобщаващо образование. 
Специална педагогика М
Социална педагогика Б/М
Социална работа с деца в риск М
Социална работа със зависими 
лица М
Социалнопедагогическа превенция 
и пробационни дейности М
Социалнопедагогическа работа с 
деца в риск М
Социалнопедагогическа работа с 

Продължава на стр. 60

„П едагогика” е вто-
рото най-масово 
професионално 

направление в българското ви-
сше образование. В него се обу-
чават над 16 хиляди действащи 
студенти в едно частно и де-
вет държавни висши училища. 
Средният успех от дипломата 
за завършено средно образо-
вание на студентите в първи 
курс е приблизително равен 
на средната стойност за първо-
курсници в страната. Приносът 
към осигурителната система 
сред завършилите това направ-
ление е сред най-високите като 
близо две трети от завършилите 
това направление се осигуря-
ват в страната. Най-често  за-
вършилите се реализират като 
преподаватели. Осигурителни-
ят доход на завършилите е срав-
нително нисък в сравнение със 
средната стойност на завър-
шилите през последните пет 
години за страната, а рискът от 
безработица се доближава до 
средната стойност за тази група. 
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Педагогика на 
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Място в класацията 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
Резултат по скала от 0 до 100 53 47 47 46 45 44 42 41 40 37

Учебен процес
Програмна акредитация 9.48 9.18 9.16 9.53 9.15 9.47 7.78 9.31 9.28 8.5

Институционална акредитация 9.61 9.45 9.39 9.14 9.12 9.26 9.29 9.3 9.44 8.84
Специалности за обучение на бакалаври 16 14 31 2 25 1 1 21 3 3

Специалности за обучение на магистри 15 20 19 3 23 2 1 6 3 2
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 61.42 76.89 72.05 78.79 68.87 63.3 37.64 72.01 80.41 66.89
Международна мобилност 0 18.96 0 0 50.38 2.29 0 3.25 2.55 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 99.79 100 100 100 100 100 100 98.97 100 94.74
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Статии в научни списания (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Статии в научни списания (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Доклади от научни конференции (Scopus) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Доклади от научни конференции (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Съвместни научни публикации (Web of Science) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 20 11 13 2 11 1 0 13 3 0

Докторски програми във висшето училище 202 63 88 6 55 5 1 89 52 12
Съотношение докторанти към студенти 5.83 3.28 2.12 5.5 3 1.49 0 4.38 1.28 0

Общо средства за НИД на студент 956 386 350 336 332 89 148 536 692 1393
Привлечени средства за НИД на студент 898 370 325 244 302 16 6 501 652 1367

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 14 52 485 372 166 4298 268 210 45

Оборудване (в лева на студент) 1825 224 959 1459 532 1732 1310 713 2535 1427
Библиотечен фонд на студент 131.04 53.56 39.66 170.27 54.51 23.06 210.27 26.33 73.27 83.74

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 8.46 2.98 99.26 25.15 3.63 135.46 2.92 9.99 5.61
Информационно обезпечаване 30 25 30 14 24 18 15 39 26 12

Учебна застроена площ на студент 9.38 7.13 5.28 10.42 11.08 28.38 19.47 10.75 11.73 14.67
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 644 612 144 325 268 279 0 263 494 347
Студентски общежития 33.59 25.58 11.56 9.95 6.92 38.98 50.84 13.02 19.8 22.49

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.12 4.89 4.87 5.19 4.67 4.86 5.33 4.6 4.68 4.5

Чуждестранни студенти 15.47 0.36 0.76 5.5 0 3.2 15 3.57 0.26 1.55
Престиж сред студентите 23.61 13.19 9.65 4.63 7.53 4.86 8.09 3.52 1.17 0.62

Престиж сред работодатели 57.1 33 32.54 4.67 16.07 5.83 1.39 12.77 3.96 1.13
Престиж сред преподавателите 41.82 20.73 14.21 6.81 11.88 2.09 5.59 8.65 2.86 1.72

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.21 4.41 4.02 2.54 3.86 3.53 2.68 6.74 8.44 4.77
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 57.98 61.8 61.26 65.98 65.23 58.49 78.46 50.43 65.46 58.65

Принос към осигурителната система 80.73 80.77 81.36 71.63 75.63 78.41 72.63 75.16 78.53 73.03
Осигурителен доход на завършилите 1475 1325 1328 1211 1315 1413 1359 1240 1322 1206

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.92 1.17 1.16 1 1.17 0.97 0.84 1.19 1.21 1.12

Регионална реализация 65.66 31.59 59.08 48.23 48.73 57.39 51.05 67.58 59.2 56.58
Регионална реализация на позиция за висше образование 57.49 58.97 61.26 69.12 63.75 49.7 71.13 47.43 63.73 63.95

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.12 1.31 0.87 1.38 1.61 1.02 1.35 0.53 0.69 0.99

Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев“ - Пловдив
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство Б/М
Педагогика на обучението по музика 
Б/М
Педагогика на обучението по музика - 10 
сем. Б
Педагогика на обучението по музика - 3 
сем. М
Великотърновски университет „Св. св. 
Кирил и Методий“
Английски език и чуждоезиково 
обучение в средното училище М
Арттерапия М
География и икономика М
Географско образование М
Гражданско и интеркултурно 
образование М
Гражданско образование М
Информатика и информационни 
технологии М
История и цивилизации М
Математика М
Математика, информатика и 
информационни технологии М
Немски език и чуждоезиково обучение в 
средното училище М
Педагогика на обучението по български 
език и география Б
Педагогика на обучението по български 
език и информационни технологии Б
Педагогика на обучението по български 

език и история Б
Педагогика на обучението по български 
език и литература М
Педагогика на обучението по български 
език и чужд език Б
Педагогика на обучението по география 
и информационни технологии Б
Педагогика на обучението по география 
и физическо възпитание Б
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство Б/М
Педагогика на обучението по история М
Педагогика на обучението по история и 
география Б
Педагогика на обучението по история и 
информационни технологии Б
Педагогика на обучението по история и 
философия Б
Педагогика на обучението по история и 
чужд език Б
Педагогика на обучението по 
математика и информатика Б
Педагогика на обучението по музика 
Б/М
Педагогика на обучението по физическо 
възпитание Б
Педагогика на обучението по физическо 
възпитание. Спортна педагогика М
Ръководство и мениджмънт на 
музикални състави М
Съвременни стратегии в обучението по 
изобразително изкуство М
Технологии за обучение по математика и 
информатика М

Специалности

Технологии за обучение по математика М
Физическо възпитание и спорт за деца и 
младежи със специални образователни 
потребности М
Великотърновски университет „Св. св. 
Кирил и Методий“, филиал Враца
Педагогика на обучението по български 
език и география Б
Педагогика на обучението по български 
език и информационни технологии Б
Педагогика на обучението по български 
език и история Б
Педагогика на обучението по география 
и информационни технологии Б
Педагогика на обучението по история и 
география Б
Педагогика на обучението по история и 
информационни технологии Б
Педагогика на обучението по история и 
философия Б
Педагогика на обучението по история и 
чужд език Б
Педагогика на обучението по математика 
и информатика Б
Висше училище по мениджмънт
Педагогика на обучението по икономика 
и мениджмънт ПБ
Педагогика на обучението по 
хотелиерство и ресторантьорство ПБ
Национална музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“
Педагогика на обучението по музика Б/М
Национална спортна академия
Младежка идентичност и спорт М
Младежки дейности и спорт М
Педагогика на обучението по физическо 
възпитание Б/М
Физическо възпитание и спорт М
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“
Английски език и културно наследство Б
Английски език и методика М
Английски език и методика за 
предучилищен и начален училищен 
етап М
Биология и английски език Б
Биология и химия Б
Български език и английски език Б
Български език и гражданско 
образование Б
Български език и испански език Б
Български език и история Б
Български език и италиански език Б
Български език и китайски език Б
Български език и корейски език Б
Български език и немски език Б
Български език и новогръцки език Б
Български език и руски език Б
Български език и турски език Б
Български език и френски език Б
География, технологии и 
предприемачество Б
Гражданско образование М
Гражданско образование и философия М
Гражданско образование и чужд език Б
Информационни технологии, математика 
и образователен мениджмънт Б
История и чужд език Б
Математика и информатика Б
Математика, информатика и 
информационни технологии Б
Методика на обучението по български 
език и литература М
Образованието по български език и 
литература в средното училище М
Обучение по информатика и 
информационни технологии в училище М
Обучение по информационни технологии 
в началното училище М
Обучение по информационни технологии 
в прогимназията М
Обучение по математика в училище М
Обучение по музика в детската градина 
и СОУ М
Обучение по природни науки в 
прогимназиалния етап на училищното 
образование Б
Обучение по физика в средното училище 
М
Обучението по химия в училище М
Педагогика на обучението по биология 
и физика Б
Педагогика на обучението по бит и 
технологии Б
Педагогика на обучението по графичен 
дизайн М
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство Б
Педагогика на обучението по 
информатика и информационни 
технологии М
Педагогика на обучението по математика 
М
Педагогика на обучението по музика Б
Педагогика на обучението по музика в 
ДГ и СУ М
Педагогика на обучението по физическо 
възпитание (обучение на немски език) Б
Руски език и западен език Б
Спорт - Бойни изкуства М
Спорт в училище М
Спорт в училище (обучение на немски 
език) М
Съвременни тенденции в обучението по 

Педагогика на 
обучението по...
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направле-
ние в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 53   944

ВТУ 47      1371

ПУ 47        2358

АМТИИ 46   109

ШУ 45   933

НСА 44   874

НМА 42  39

ЮЗУ 41   616

РУ 40   392

УАЗ 37   127

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Висше училище по мениджмънт - Варна
- Тракийски университет - Стара Загора

Продължава на стр. 60

П рофесиона лното 

направление пред-

лага богато разно-

образие от специалности в 

различните образователно-

квалификационни степени: 

от „Английски език и методи-

ка“ до „Физическо възпита-

ние и спорт“. То попада сред 

7-те най-масови направле-

ния в българското висше об-

разование с близо 8000 сту-

денти, които се обучават в 11 

държавни  и 1 частно висше 

училище. Близо две трети 

от завършилите направле-

нието се реализират на по-

зиция, която изисква висше 

образование, но делът на 

безработните сред завърши-

лите през предходните пет 

години е висок в сравнение 

със средните за новозавър-

шили висшисти в страната. 

Най-често завършилите това 

направление работят като 

преподаватели.

59
ПОНЕДЕЛНИК,
20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.



младежи М
Социалнопедагогическа работа със 
зависими лица М
Специална педагогика. 
Приобщаващо образование М
Съвременни образователни 
технологии М
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
филиал Враца
Начална училищна педагогика и 
специална педагогика Б
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Социална педагогика Б
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Алтернативи в предучилищната и 
началната училищна педагогика М
Езиково и литературно развитие в 
предучилищна и начална училищна 
възраст М
Иновационни технологии на 
предучилищното образование и 
начален етап на СОУ М
Информационно-комуникационни 
технологии в предучилищното 
образование и началния етап на 
СОУ М
Комуникативни нарушения М
Начална училищна педагогика Б/М
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Обучение по изобразително 
изкуство за предучилищна и 
начална училищна възраст М
Педагогика Б
Педагогическо взаимодействие и 
подготовка за училище в групите за 
предучилищно образование М
Педагогическо взаимодействие и 
творчество в детската градина М
Педагогическо взаимодействие и 
творчество в детската градина и 
началния етап на СОУ М
Превантивна педагогика М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б/М
Предучилищна педагогика Б
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Социална педагогика Б
Социално-педагогическа работа с 
правонарушители М
Специална педагогика Б
Специална педагогика - ресурсен 
учител М
Спортна журналистика М
Училищна педагогика М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Лингводидактика в началното 
училище (английски език) М
Лингводидактика в 
прогимназиалния етап (английски 
език) М
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Педагогическа превенция на 
престъпността и пробационни 
практики М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б/М
Социална педагогика Б
Социална педагогика и социална 
работа М
Социално-педагогическа работа с 
деца и семейство М
Социално-педагогически дейности 
М
Съвременни образователни 
технологии в детската градина и 
началното училище М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Ерготерапия за деца и възрастни с 
нарушения М
Информационни и 
комуникационни технологии в 
образованието М
Кариерно образование 
в институции и мрежи за 
неформално образование М
Консултиране и социално-
педагогическа помощ за семейства 
(2 семестъра) М
Логопедия Б/М
Логопедия - Комуникативни 
нарушения на развитието М
Медийна педагогика и 
художествена комуникация Б
Мениджмънт на образованието в 
предучилищните заведения М
Начална училищна педагогика М
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Неформално образование Б
Образователни науки и 
интеркултурно възпитание М
Педагогика Б
Педагогика на девиантното 
поведение М
Педагогика на зрително 
затруднените /за завършили други 
специалности с педагогическа 
правоспособн... М

Педагогика на масовата и 
художествена комуникация М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б
Предучилищна и начална 
училищна педагогика (8 семестъра) 
Б
Предучилищна педагогика М
Предучилищна педагогика (за 
завършили други специалности) М
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Ранно чуждоезиково обучение в 
началните класове М
Социална педагогика Б
Социална педагогика (8 семестъра) 
Б
Социално-възпитателна 
и пробационна дейност с 
правонарушители М
Специална педагогика Б/М
Специална педагогика (8 
семестъра) Б
Специална педагогика (обучение на 
английски език) М
Специална педагогика (за 
завършили други специалности) М
Специална педагогика (на 
английски език) М
Съвременни образователни 
технологии М
Съвременни образователни 
технологии (2 семестъра) М
Технически университет - София, 
Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен
Иновации и технологии в 
педагогиката М
Педагогика Б
Предучилищна и начална 
училищна педагогика М
Тракийски университет
Информационни технологии в 
детската градина и началното 
училище М
Информационни технологии 
и творческо развитие в 
предучилищна и начална училищна 
възраст М
Консултиране в социално-
образователната сфера М
Мениджмънт на социалните и 
педагогическите организации М
Начална училищна педагогика 
- информационни и 
комуникационни технолгии в 
началното училище М
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Педагогическо и психологическо 
консултиране М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б
Предучилищна и начална 
училищна педагогика М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика (след проф. 
Б) М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика с чужд език 
М
Публичен и педагогически 
мениджмънт М
Ресурсен учител М
Социална педагогика Б/М
Социална педагогика и социална 
работа М
Специална педагогика Б
Специална педагогика - модул 
Логопедия М
Специална педагогика - Педагогика 
на интелектуалната недостатъчност 
М
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Алтернативни педагогически 
технологии в детската градина и 
началното училище М
Информционни технологии в 
обучението 1.- 4. клас М
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б
Предучилищна и начална 
училищна педагогика (след проф. 
Б) М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика- широк 
профил М
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Социална педагогика Б
Съвременни аспекти на 
образованието в детската градина 
и началното училище М
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Кърджали
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Педагогика на ресоциализацията М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Смолян
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“
Начална училищна педагогика Б
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Педагогика Б
Педагогика - Гражданско и 
интеркултурно образование М
Педагогика - Иновации в 
технологичното обучение и 
професионалното образование М
Педагогика - Педагогическо 
консултиране в училище М
Педагогика - Спортна педагогика М
Педагогика - Училищна педагогика 
М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - Иновации в 
началното образование М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - Иновации 
в предучилищното и началното 
образование М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - Иновации в 
предучилищното образование М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - 
Иновационни технологии в 
предучилищното и началното ... М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - Начална 
училищна педагогика и 
информационни технологии М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика - 
Педагогически модели на 
познавателното, социалното и... М
Предучилищна педагогика Б
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Социална педагогика Б
Социална педагогика - 
Компетенции и умения при 
бедствия и аварии М
Социална педагогика - 
Организация и управление 
на социалнопедагогическите 
дейности М
Социална педагогика - 
Педагогическа превенция на 
престъпността и пробационни 
практики М
Социална педагогика - Социална 
администрация М
Социална педагогика - Социално 
консултиране М
Социална педагогика - 
Социалнопедагогическо 
консултиране М
Социалнопедагогическо 
консултиране М
Специална педагогика Б
Специална педагогика - 
Диагностика и корекция на 
комуникативни нарушения М
Специална педагогика - Логопедия 
М
Специална педагогика - Педагогика 
на интелектуалната недостатъчност 
М
Специална педагогика - 
Педагогическа и функционална 
рехабилитация на умствената 
изостаналост М
Специална педагогика - 
Педагогическа рехабилитация на 
умствената изостаналост М
Специална педагогика - ресурсен 
учител М
Специална педагогика (Логопедия) 
Б
Специална педагогика (Педагогика 
за деца с интелектуална 
недостатъчност) Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, колеж 
- Добрич
Начална училищна педагогика и 
информационни технологии ПБ
Начална училищна педагогика и 
чужд език ПБ
Предучилищна педагогика и чужд 
език ПБ
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Интеркултурно образование М
Информационни технологии при 
обучение в начална училищна 
възраст М
Начална училищна педагогика Б
Начална училищна педагогика М
Начална училищна педагогика и 
чужд език Б
Педагогика за надарени деца М
Педагогика и образователен 
мениджмънт Б
Педагогическо взаимодействие с 
деца с проблемно поведение М
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Б/М
Предучилищна музикална 
педагогика М
Предучилищна педагогика М
Предучилищна педагогика и чужд 
език Б
Социална педагогика Б
Социална превенция и 
консултиране М
Социално-педагогическа 
превенция и консултиране М
Специална педагогика Б/М

Продължение от стр. 59 - специалности “Педагогика на обучението по...”Продължение от стр. 58 - специалности “Педагогика”

български език и литература (5. - 
12. клас) М
Теория и практика на 
чуждоезиковото обучение М
Училищна педагогика - Учител в 
прогимназиален и гимназиален 
етап на обучение М
Учител по биология М
Учител по български език и 
литература М
Учител по предмета „Човекът и 
природата“ Б
Учител по физика М
Учител по химия М
Физическо възпитание Б
Химия и английски език Б
Химия и физика Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Български език и история Б
Информатика и информационни 
технологии в образованието М
Информационни и образователни 
технологии М
Информационни технологии 
в обучението по математика и 
информатика М
Математика и информатика Б
Методика на обучението по 
математика М
Педагогика на обучението по 
български език и история Б
Педагогика на обучението по 
математика и информатика Б
Съвременна българистика и 
образование М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Силистра
Комуникативни техники и 
педагогически умения М
Педагогика на обучението по 
български език и английски език Б
Педагогика на обучението по 
български език и румънски език Б
Педагогика на обучението по 
български език и френски език Б
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език Б
Педагогика на обучението по 
физика и информатика Б
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Видин
Български език и история Б
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Биология и английски език Б
География и английски език Б
Електронно обучение (3 
семестъра) М
Електронно обучение (5 
семестъра) М
История и чужд език (английски 
език/френски език) Б
Методика на чуждоезиковото 
обучение в междукултурна среда 
(АФ) М
Методика на чуждоезиковото 
обучение в междукултурна среда 
(ИсФ) М
Методика на чуждоезиковото 
обучение в междукултурна среда 
(ИтФ) М
Методология на обучението по 
физика и астрономия М
Методология на обучението 
по физика и астрономия (2 
семестъра) М
Музикална педагогика М
Педагогика и семиотика на 
изобразителното изкуство М
Педагогика на обучението по 
биология и химия Б
Педагогика на обучението по 
география и биология Б
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство Б
Педагогика на обучението по 
история и география Б
Педагогика на обучението по 
история и философия Б
Педагогика на обучението по 
математика и информатика Б
Педагогика на обучението по 
музика Б
Педагогика на обучението по 
физика и математика Б
Технологии за обучение по 
математика и информатика М
Учител по биология на английски 
език М
Учител по география в средното 
училище М
Учител по природни науки в 
основна степен на образование Б
Учител по химия М
Физика и информатика Б
Физическо възпитание и спорт Б
Химия и английски език Б
Химия и информатика Б
Тракийски университет
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство Б
Педагогика на обучението по 

информационни технологии Б
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Иновации в обучението по 
история в средното училище М
Иновации в обучението по 
история в средното училище - 
широк профил М
История и психология Б
Педагогика на обучението по 
български език и история Б
Педагогика на обучението по 
история и философия Б
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ гр. Кърджали
Български език и Английски език Б
Български език и гражданско 
образование Б
Български език и история Б
История и чужд език Б
Педагогика на обучението по 
биология и химия Б
Педагогика на обучението по 
български език и немски език Б
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език Б
Педагогика на обучението по 
история и география Б
Педагогика на обучението по 
физика и математика Б
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Смолян
Български език и английски език Б
Български език и история Б
Български език и история с 
културен мениджмънт Б
Информационни технологии, 
математика и образователен 
мениджмънт Б
История и география Б
Математика, информатика и 
информационни технологии Б
Педагогика на обучението по 
история и география Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Биология и физика Б
Биология и химия Б
География и биология Б
Икономика и математика Б
Информационни технологии, 
информатика и математика Б
История и география Б
Математика и информатика Б
Педагогика на обучението по 
биология и физика Б
Педагогика на обучението по 
биология и химия Б
Педагогика на обучението по 
биология и химия - дидактика 
на биологията и здравното 
образование М
Педагогика на обучението по 
български език и английски език Б
Педагогика на обучението по 
български език и история Б
Педагогика на обучението по 
български език и руски език Б/М
Педагогика на обучението по 
български език и турски език Б
Педагогика на обучението по 
география и биология Б
Педагогика на обучението по 
география и биология - география 
и интерактивно образование М
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство Б
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство 
- Образователни аспекти на 
пластичните изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
визуални изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
визуални изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
визуални изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
визуални изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
пластични изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
пластични изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
пластични изкуства М
Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство - 
Педагогика на обучението по 
пластични изкуства М

Педагогика на обучението по 
история и английски език Б
Педагогика на обучението по 
история и география Б
Педагогика на обучението по 
история и география - краезнание 
М
Педагогика на обучението по 
математика и информатика Б/М
Педагогика на обучението по 
математика и информатика - 
педагогика на обучението по 
информатика и ... М
Педагогика на обучението по 
математика и информатика - 
педагогика на обучението по 
математика М
Педагогика на обучението по 
музика Б
Педагогика на обучението по 
музика - музикална педагогика М
Педагогика на обучението по 
природни науки Б
Педагогика на обучението по 
руски език и турски език М
Педагогика на обучението по 
техника и технологии Б/М
Педагогика на обучението по 
техника и технологии - Иновации в 
технологичното обучение и ... М
Педагогика на обучението по 
физика и математика Б
Педагогика на обучението по 
физическо възпитание Б
Педагогика на обучението 
по физическо възпитание - 
Физическо възпитание и спорт в 
училище М
Педагогика на обучението по 
химия и опазване на околната 
среда Б
Педагогика на обучението по 
химия и опазване на околната 
среда - методология на 
обучението по химия М
Педагогика на обучението по 
химия и физика Б
Педагогика на обучението по чужд 
език - чуждоезиково обучение 
(английски език) М
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, колеж 
- Добрич
Педагогика на обучението по труд 
и техника, изобразително изкуство 
ПБ
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
География и история Б
Изобразително изкуство Б
Кариерно развитие и 
предприемачество М
Математика и информатика Б
Музикално възпитание и обучение 
М
Педагогика и социален формат на 
изобразителните изкуства М
Педагогика на музикалното 
изкуство Б
Педагогика на обучението по 
български език и по руски език Б
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език 
(английски) Б
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език 
(гръцки) Б
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език (руски) 
Б
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език 
(турски) Б
Педагогика на обучението по 
география и история Б
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство Б
Педагогика на обучението по 
математика, информатика и 
информационни технологии Б
Педагогика на обучението по 
техника и технологии Б
Педагогика на обучението по 
технологии и предприемачество Б
Педагогика на обучението по 
физика и математика Б
Педагогика на обучението по 
физическо възпитание Б
Педагогика на обучението по 
химия и физика Б
Педагогика на обучението по 
химия и човекът и природата Б
Техника, технологии и 
предприемачество Б
Технологии на обучението по 
математика и информатика М
Физика и математика Б
Физическо възпитание и спорт 
Б/М
Физическо възпитание и спорт за 
изявени деца и ученици М
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Място в класацията 1 2 3 3 3 4 5 6 7
Резултат по скала от 0 до 100 62 55 51 51 51 50 48 47 44

Учебен процес
Програмна акредитация 9.68 9.19 9 9.17 9.13 9.28 8.63 8.66 8.85

Институционална акредитация 9.61 9.66 9 9.39 9.3 9.45 9.21 9.44 9.03
Специалности за обучение на бакалаври 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Специалности за обучение на магистри 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Регулирани специалности 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дипломирани студенти 85 92.58 57.5 63.5 78.43 61.9 58.55 80.42 53.4
Международна мобилност 6.95 3.53 1.6 0 8.98 33.21 1.62 12.4 8.15

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 76.03 79.37 80.77 82 86 73.24 51.43 85.71 86.96
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 11 5 7 4 7 5 7 5 2
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 9 5 5 3 6 3 5 5 2

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 2 0 3 1 1 2 0 0 0
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.37 2.08 2.84 1.17 1.41 1.53 8.33 1.7 1

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.26 0 0.56 0.33 0.5 0.6 0 0 0
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 144 32 47 40 47 14 13 54 9

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 9 0 10 2 2 4 0 0 0
Статии в научни списания (Scopus) 212 31 44 78 143 19 10 41 5

Статии в научни списания (Web of Science) 52 7 38 6 3 1 0 0 1
Доклади от научни конференции (Scopus) 46 7 11 18 10 13 0 45 10

Доклади от научни конференции (Web of Science) 4 1 1 0 3 14 0 1 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 35 3 32 2 1 0 0 0 0

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 14 11 6 11 12 11 8 7 2

Докторски програми във висшето училище 202 45 38 88 89 63 28 52 9
Съотношение докторанти към студенти 3.97 2.65 0.16 5.19 5.84 4.03 6.98 6.61 0.82

Общо средства за НИД на студент 956 396 173 350 536 386 154 692 410
Привлечени средства за НИД на студент 898 368 173 325 501 370 154 652 410

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 18 498 52 268 14 274 210 240

Оборудване (в лева на студент) 1825 507 866 959 713 224 962 2535 913
Библиотечен фонд на студент 131.04 38.1 18.54 39.66 26.33 53.56 37.26 73.27 45.92

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 2.56 11.56 2.98 2.92 8.46 2.67 9.99 5.74
Информационно обезпечаване 30 13 38 30 39 25 29 26 12

Учебна застроена площ на студент 9.38 2.72 3.27 5.28 10.75 7.13 6.56 11.73 11.62
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 673 211 111 167 217 189 145 350 183
Студентски общежития 33.59 34.74 3.04 11.56 13.02 25.58 13.22 19.8 0

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.77 5.2 5.09 5.56 4.86 5.09 5.15 4.96 4.88

Чуждестранни студенти 1.89 0.53 0.48 2.59 0.75 0.47 0 0.62 1.36
Престиж сред студентите 59.71 6.91 11.78 11.66 3.25 10.82 3.7 0.87 2.42

Престиж сред работодатели 91.94 10.88 19.4 6.9 11.68 21.07 0.02 7.1 3.6
Престиж сред преподавателите 64.42 22.89 12.35 10.09 10.87 13.95 6.68 0.46 0.58

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.98 1.95 2.06 3.52 3.84 4.25 3.59 4.23 3.78
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 72.23 70.86 59.59 62.58 64.07 62.04 62.69 59.4 55.74

Принос към осигурителната система 78.04 81.53 77.81 77.34 80.65 77.36 75.93 78.16 75.64
Осигурителен доход на завършилите 1548 1494 1506 1277 1419 1329 1344 1274 1181

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.94 0.95 0.95 1.03 1.1 1.11 1.08 1.07 1.02

Регионална реализация 63.64 59.68 63.71 46.18 64.28 24.25 34.11 38.7 48.72
Регионална реализация на позиция за висше образование 62.04 64.73 54.26 56.51 58.86 55.92 49.38 53.8 52.3

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.82 1.84 1.75 0.99 0.94 1.36 1.73 1.37 1.24

Н аправлението „Право” 

е едно от най-жела-

ните професионални 

направления с висок престиж 

сред кандидат-студентите. Сред-

ният успех от дипломата за за-

вършено средно образование 

на приетите в първи курс сту-

денти е сред петте най-високи в 

страната. Две трети от завърши-

лите се реализират на позиция, 

която изисква висше образова-

ние, но средният осигурителен 

доход сред завършилите това 

направление е по-нисък от 

средния за висшисти в страната. 

Доминиращ работодател в това 

професионално направление 

е държавата, като най-често за-

вършилите през последните 5 

години работят като държавни 

служители и юристи. „Право“ е 

осмото най-масово професио-

нално направление в България, 

като в него се обучават над  7 хи-

ляди действащи студенти.

Бургаски свободен университет
Право М
Великотърновски университет „Св. 
св. Кирил и Методий“
Право М
Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър“
Право М
Нов български университет
Право М
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“
Право М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Право М
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“
Право М
Право (10 семестъра) М
Университет за национално и 
световно стопанство
Право М
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Кърджали
Международни отношения М
Югозападен университет „Неофит 
Рилски“
Право М

Специалности

Право

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 62        2013

УНСС 55      1133

НБУ 51   624

ПУ 51   810

ЮЗУ 51   668

ВТУ 50   843

ВСУ 48   616

РУ 47   484

БСУ 44   368
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Място в класацията 1 2 3 3 4 5 5 6
Резултат по скала от 0 до 100 61 53 51 51 50 48 48 47

Учебен процес
Програмна акредитация 9.23 9.12 8.8 9.2 9.03 9.06 8.78 8.93

Институционална акредитация 9.61 9.06 9 9.39 9.45 9.21 9.3 9.03
Специалности за обучение на бакалаври 1 0 2 1 1 1 1 1

Специалности за обучение на магистри 11 1 4 5 4 3 5 2
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 75.36 64 30.97 77.9 83.69 70.17 80.56 73.73
Международна мобилност 14.71 0 7.4 0 17.73 6.83 8.55 6.6

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 1 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0.82 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 98.31 100 100 100 100 91.67 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 12 2 10 5 5 7 9 2
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 11 2 9 4 3 5 7 2

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 4 0 8 2 3 0 5 1
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.77 1 4.35 1.82 1.68 7.35 1.76 0.94

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.36 0 4.24 2.88 1.64 0 3.24 1.5
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 169 2 81 42 15 13 62 9

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 21 0 24 9 5 0 14 1
Статии в научни списания (Scopus) 234 3 82 79 20 12 168 6

Статии в научни списания (Web of Science) 33 1 36 9 1 1 22 1
Доклади от научни конференции (Scopus) 46 0 11 18 13 0 10 10

Доклади от научни конференции (Web of Science) 12 0 3 14 13 0 7 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 30 1 34 12 4 0 23 1

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 10 1 1 4 3 3 2 2

Докторски програми във висшето училище 202 9 38 88 63 28 89 9
Съотношение докторанти към студенти 6.62 2.26 0 1.54 3.55 12.3 14.25 0.66

Общо средства за НИД на студент 956 1185 173 350 386 154 536 410
Привлечени средства за НИД на студент 898 1167 173 325 370 154 501 410

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 87 498 52 14 274 268 240

Оборудване (в лева на студент) 1825 1023 866 959 224 962 713 913
Библиотечен фонд на студент 131.04 166.47 18.54 39.66 53.56 37.26 26.33 45.92

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 3.65 11.56 2.98 8.46 2.67 2.92 5.74
Информационно обезпечаване 30 15 38 30 25 29 39 12

Учебна застроена площ на студент 9.38 14.44 3.27 5.28 7.13 6.56 10.75 11.62
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 600 n/a 65 510 320 20 304 173
Студентски общежития 33.59 8.27 3.04 11.56 25.58 13.22 13.02 0

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.53 5.24 5.19 5.06 4.94 4.85 4.94 4.78

Чуждестранни студенти 9.93 0 12.72 5.63 1.54 5.92 16.81 1.65
Престиж сред студентите 44.29 0.52 23.76 7.55 13.38 5.44 4.2 1.15

Престиж сред работодатели 71.94 0 19.03 25.81 25.27 21.24 8.64 1.79
Престиж сред преподавателите 63.68 1.06 25.76 10.8 13.13 11.44 10.36 2.27

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.68 2 3.4 4.48 4.76 3.87 4.97 2.96
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 71.18 80.49 60.41 66.22 68.04 61.83 52.28 61.8

Принос към осигурителната система 83.39 82 75.21 82.18 80.99 74.18 77.7 80.24
Осигурителен доход на завършилите 1801 1610 1567 1363 1344 1331 1251 1230

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.07 1.03 0.93 1.13 1.11 1.03 1.02 1.13

Регионална реализация 71.41 66 66.57 52 22.95 40.9 64.78 61.29
Регионална реализация на позиция за висше образование 65.98 81.82 55.32 65.41 56.83 52.97 49.45 60.53

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 0.98 1.8 1.06 0.78 1.22 1.6 0.72 1.59

Проучване, добив
и обработка на 
полезни изкопаеми
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Място в класацията 1
Резултат по скала от 0 до 100 54

Учебен процес
Програмна акредитация 9.11

Институционална акредитация 9.15
Специалности за обучение на бакалаври 6

Специалности за обучение на магистри 23
Регулирани специалности 0

Дипломирани студенти 56.18
Международна мобилност 1.62

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 5
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 5

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 3
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.4

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.56
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 27

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 10
Статии в научни списания (Scopus) 23

Статии в научни списания (Web of Science) 17
Доклади от научни конференции (Scopus) 46

Доклади от научни конференции (Web of Science) 10
Съвместни научни публикации (Web of Science) 21

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 12

Докторски програми във висшето училище 33
Съотношение докторанти към студенти 2.26

Общо средства за НИД на студент 718
Привлечени средства за НИД на студент 667

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 7

Оборудване (в лева на студент) 1304
Библиотечен фонд на студент 62.76

Ползваемост на библиотечния фонд 3
Информационно обезпечаване 14

Учебна застроена площ на студент 11.86
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 265
Студентски общежития 46.04

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.45

Чуждестранни студенти 0.16
Престиж сред студентите n/a

Престиж сред работодатели n/a
Престиж сред преподавателите n/a

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 2.11
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 40.45

Принос към осигурителната система 87.58
Осигурителен доход на завършилите 2018

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.47

Регионална реализация 45.69
Регионална реализация на позиция за висше образование 47.37

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.7

Специалности

Специалностиличността М
Психология. Социална 
психология М
Варненски свободен 
университет „Черноризец 
Храбър“
ПН - Психология (за 
неразпределени по 
специалности студенти) Б
Приложна психология М
Психологично консултиране М
Психология Б
Психология и психопатология 
на развитието М
Нов български университет
Клинична психология М
Когнитивна наука М
Организационна и социална 
психология М
Психология Б
Психология (на английски език) Б
Психология на развитието М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Позитивна психология М
Приложна психология М
Психология Б
Психология на 
социалните дейности М
Психология на управлението М
Училищна психология М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“

Детско-юношеска и училищна 
психология (диагностика и 
консултиране) М
Детско-юношеска и училищна 
психология (диагностика и 
консултиране) М
Клинична психология М
Обща психология 
на английски език М
Организационна психология и 
кроскултурен мениджмънт (на 
английски език) М
Организационно 
поведение и консултиране 
на организацията М
Психология Б
Психология на здравето М
Психология на здравето М
Социална и криминална 
психология М
Трудова и организационна 
психология М
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Кърджали
Психология М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Клинична психология М
Криминална психология М
Психология Б
Психология на управлението М
Училищна психология М
Юридическа психология М

Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски”
Газова, горивна и пречиствателна 
техника и технологии Б
Газоснабдяване М
Геология и проучване на 
минералните и енергийни ресурси Б
Геология на минералните 
ресурси Б/М
Добив, транспорт и 
съхраняване на нефт и газ М
Икономика на изкопаемите горива М
Икономическа геология М
Комбиниран добив 
на полезни изкопаеми М
Машини, апарати и съоръжения за 
промишлена и битова газификация М
Обогатяване и 
рециклиране на суровини Б
Обогатяване и 
рециклиране на суровини М
Открито разработване 
на полезни изкопаеми М
Петролна геология М
ПН - Проучване, добив и 
обработка на полезни 
изкопаеми (за неразпределени 
по специалности студенти) Б
Подземен добив на 
полезни изкопаеми М
Пречистване на води М
Приложна минерология М

Проучвателно сондиране М
Разработване на 
нерудни полезни изкопаеми М
Разработване на 
полезните изкопаеми Б
Сондиране и добив на нефт и газ Б/М
Сондиране, добив и 
транспорт на нефт и газ Б
Техника и технологии 
на взривните работи М
Управление на газовата 
инфраструктура М
Управление на добива и 
преработката на въглища, 
индустриални минарали и скали М
Управление на добива и 
преработката на комплексни руди М
Управление на добива и 
преработката на минерални 
суровини и въглища М
Управление на отпадъци М
Управление на твърди 
и течни отпадъци М
Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски” - филиал Кърджали
Газова, горивна и пречиствателна 
техника и технологии Б
Обогатяване и 
рециклиране на суровини Б
Разработване на 
полезните изкопаеми Б

Бургаски свободен университет
Детска и юношеска психология М
Психологично консултиране М
Психология Б
Военна академия „Г. С. Раковски”
Психология в 
сигурността и отбраната М
Великотърновски университет 

„Св. св. Кирил и Методий“
Екзистенциална 
психология в екзистенц-
анализа и логотерапия М
Приложна психология М
Психология Б
Психология М
Психология. Психология на 

Психология

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 61   544

ВА 53   133

НБУ 51   676

ПУ 51   977

ВТУ 50   846

ВСУ 48   439

ЮЗУ 48   351

БСУ 47   303
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Място в класацията 1 2 3 4 5
Резултат по скала от 0 до 100 50 47 46 44 42

Учебен процес
Програмна акредитация 9.74 9.21 9.24 8.13 8.04

Институционална акредитация 9.61 9.2 9 9.31 9.44
Специалности за обучение на бакалаври 10 2 1 1 1

Специалности за обучение на магистри 11 7 4 4 2
Регулирани специалности 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 52.08 64.79 72.54 79.81 81.25
Международна мобилност 12.16 0 4.57 0 28.99

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 2 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0.65 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 10 18 13 11 8
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 9 16 11 6 6

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 4 1 5 0 0
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 2.46 3.78 3.22 5.24 3.19

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.86 0.25 4.94 0 0
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 105 243 163 27 44

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 13 2 14 0 0
Статии в научни списания (Scopus) 184 360 230 31 36

Статии в научни списания (Web of Science) 47 12 29 3 2
Доклади от научни конференции (Scopus) 11 4 42 14 54

Доклади от научни конференции (Web of Science) 1 0 1 0 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 31 6 22 3 2

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 12 3 8 0 0

Докторски програми във висшето училище 25 88 39 31 52
Съотношение докторанти към студенти 1.05 0.63 3.2 0 0

Общо средства за НИД на студент 491 663 143 672 692
Привлечени средства за НИД на студент 445 595 83 628 652

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 148 101 76 92 210

Оборудване (в лева на студент) 1464 3779 1913 3222 2535
Библиотечен фонд на студент 57.03 48.78 39.65 46.36 73.27

Ползваемост на библиотечния фонд 1.79 7.98 0.47 32.37 9.99
Информационно обезпечаване 31 26 17 16 26

Учебна застроена площ на студент 8.33 24.37 11.25 16.21 11.73
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 164 184 128 381 386
Студентски общежития 25.69 32.86 42.08 24.52 19.8

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.46 4.36 4.62 4.68 4.86

Чуждестранни студенти 6.4 0.94 3.2 1.53 0
Престиж сред студентите 52.34 6.74 9.61 1.65 1.49

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 38.04 25.02 18.05 2.5 11.59

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.74 4.21 4.64 1.76 2.88
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 30.91 38.28 38.27 34.26 30.77

Принос към осигурителната система 79.51 86.78 76.23 77.06 80
Осигурителен доход на завършилите 1173 1160 1169 1238 1093

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.96 0.95 0.87 1.01 0.96

Регионална реализация 36.38 46.26 47.54 50.59 52.73
Регионална реализация на позиция за висше образование 19.65 32.3 29.31 36.05 17.24

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 0.93 1.12 0.78 3.51 2.01

Аграрен университет - Пловдив
Агробизнес Б/М
Агробизнес и 
предприемачество М
Агрономство - хидромелиорации Б
Агрономство (декоративно 
градинарство и озеленяване) Б
Агрономство (декоративно 
градинарство) Б
Агрономство (лозаро-
градинарство) Б
Агрономство (полевъдство) Б
Агрономство (тропично и 
субтропично земеделие) Б
Декоративни растения и 
ландшафтен дизайн М
Качество и безопасност на храните 
- методи за контрол М
Ландшафтен дизайн М
Лозарство и винарство М
Лозарство и основи на 
винарството М
Минерално хранене и торене на 
растенията М
Овощарство - производство и 
управление на продукцията М
Производство на посевен и 
посадъчен материал М
Растениевъдна продукция М
Растителна биология Б
Растителни биотехнологии Б
Растителни биотехнологии М
Селекция и семепроизводство Б
Селекция и семепроизводство на 
културните растения М
Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите
Технологии по 
градинарство и винарство ПБ
Фермерство ПБ
Висше училище по агробизнес 
и развитие на регионите - 
филиал Велико Търново
Технологии по 
градинарство и винарство ПБ
Фермерство ПБ
Висше училище по агробизнес и 

развитие на регионите - филиал 
Русе
Технологии по градинарство и 
винарство ПБ
Фермерство ПБ
Лесотехнически университет
Агрономство Б
Растениевъдство М
Селекция и семепроизводство на 
културните растения М
Трайни насаждения и 
градинарство М
Устойчиво управление на 
почвените ресурси М
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“
Биологично земеделие М
Обработка и съхранение на 
растителна продукция М
Растениевъдство Б
Тракийски университет
Агроекология и 
растителна защита М
Агрономство Б
Биологично земеделие М
Възобновяеми енергийни 
източници в аграрния сектор М
Етеричномаслени култури Б
Земеделска техника М
Консултантска дейност, 
разработване и управление на 
проекти в растениевъдството М
Производство и реализация 
на плодова и зеленчукова 
продукция М
Производство на посевен и 
посадъчен материал М
Технически университет - Варна
Агрономство Б
Производство на посевен и 
посадъчен материал М
Производство на посевен и 
посадъчен материал (зав.др.ПН) М
Семепроизводство и растителна 
защита М
Семепроизводство и растителна 
защита (за зав. спец. от др.ПН) М

Растениевъдство

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

АУ 50      1234

ТрУ 47   319

ЛТУ 46   219

ТУ - Варна 44   196

РУ 42  69

П рофесионалното направление 

се изучава в 5 висши училища 

в страната. Най-голямо разноо-

бразие от специалности, както за бакала-

ври, така и за магистри, предлага Аграр-

ният университет в Пловдив. Средният 

осигурителен доход на завършилите това 

направление е третият най-нисък сред 

завършилите през последните 5 години 

висши училища в страната, а едва една 

трета от завършилите намират реализа-

ция на позиция, която изисква висше об-

разование. Безработицата сред завърши-

лите е близка  до средната за висшистите 

в страната.
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Специалности
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Място в класацията 1 2 3
Резултат по скала от 0 до 100 51 48 34

Учебен процес
Програмна акредитация 9.75 8.26 7.12

Институционална акредитация 9.61 9 9.12
Специалности за обучение на бакалаври 1 1 3

Специалности за обучение на магистри 4 3 1
Регулирани специалности 0 0 0

Дипломирани студенти 55 73.66 80.59
Международна мобилност 12.67 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 2 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 2.28 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 10 13 6
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 9 11 4

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 4 5 1
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 2.46 3.22 2.05

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.86 4.94 4
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 105 163 26

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 13 14 1
Статии в научни списания (Scopus) 184 230 39

Статии в научни списания (Web of Science) 47 29 1
Доклади от научни конференции (Scopus) 11 42 1

Доклади от научни конференции (Web of Science) 1 1 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 31 22 0

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 2 1 0

Докторски програми във висшето училище 25 39 55
Съотношение докторанти към студенти 1.65 3.77 0

Общо средства за НИД на студент 491 143 332
Привлечени средства за НИД на студент 445 83 302

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 148 76 372

Оборудване (в лева на студент) 1464 1913 532
Библиотечен фонд на студент 57.03 39.65 54.51

Ползваемост на библиотечния фонд 1.79 0.47 25.15
Информационно обезпечаване 31 17 24

Учебна застроена площ на студент 8.33 11.25 11.08
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 222 187 401
Студентски общежития 25.69 42.08 6.92

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.71 4.94 4.26

Чуждестранни студенти 1.39 1.89 0
Престиж сред студентите 54.71 13.49 2.49

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите n/a n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.3 2.94 5.37
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 43.08 50.41 33.76

Принос към осигурителната система 83.81 88.46 78.24
Осигурителен доход на завършилите 1323 1315 1193

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.07 0.93 1.03

Регионална реализация 28.26 59.62 51.05
Регионална реализация на позиция за висше образование 27.12 46.24 29.51

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.06 1.23 1.15

Аграрен университет - Пловдив
Биологично земеделие и растителна защита М
Международен курс растителна 
защита (plant medicine) М
Мениджмънт на растителната защита М
Растителна защита Б
Растителна защита М
Селскостопанска фармация М
Лесотехнически университет
Растителна защита Б/М
Растителна защита - Контрол и употреба
на продукти за растителна защита М
Растителна защита - Контрол на вредителите по 
растенията М
Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“
Растителна защита Б/М

Растителна 
защита
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

АУ 51   789

ЛТУ 48   106

ШУ 34  89

Ж елаещите да се обучават в това професи-

онално направление имат възможност да

го направят в 4 държавни висши училища

в България, които са разположени в различни области

на страната. Средният доход на завършилите през по-

следните 5 години в това направление е значително

по-нисък от средния за висшисти в страната. Рискът от

безработица е близък до средния за новозавършилите

висше образование в страната. Приемът става с едни от

най-ниските оценки от дипломите за завършено средно

образование. Трябва да се има предвид обаче, че сту-

дентите, избрали специалности от това професионално

направление, вероятно имат по-дълбоки мотиви, които

невинаги са обвързани с възможната реализация на па-

зара на труда.
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Място в класацията 1 2 3 4
Резултат по скала от 0 до 100 51 50 42 33

Учебен процес
Програмна акредитация 9.34 9.33 7.71 7.7

Институционална акредитация 9.61 9.45 9.12 9.39
Специалности за обучение на бакалаври 2 1 1 1

Специалности за обучение на магистри 16 6 1 1
Регулирани специалности 0 0 0 0

Дипломирани студенти 66.74 76.03 76.79 77.17
Международна мобилност 7.81 37.04 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 95.83 100 92.31
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 11 5 1 4
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 10 3 1 3

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 1 0 0 0
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.28 1.49 0.32 1.14

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.11 0 0 0
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 166 14 5 40

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 1 0 0 0
Статии в научни списания (Scopus) 270 19 21 80

Статии в научни списания (Web of Science) 13 0 0 0
Доклади от научни конференции (Scopus) 47 13 5 18

Доклади от научни конференции (Web of Science) 0 1 0 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 3 0 0 0

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 1 1 0 0

Докторски програми във висшето училище 202 63 55 88
Съотношение докторанти към студенти 11.72 16.67 0 0

Общо средства за НИД на студент 956 386 332 350
Привлечени средства за НИД на студент 898 370 302 325

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 14 372 52

Оборудване (в лева на студент) 1825 224 532 959
Библиотечен фонд на студент 131.04 53.56 54.51 39.66

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 8.46 25.15 2.98
Информационно обезпечаване 30 25 24 30

Учебна застроена площ на студент 9.38 7.13 11.08 5.28
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 1698 725 472 350
Студентски общежития 33.59 25.58 6.92 11.56

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.39 4.45 3.98 4.42

Чуждестранни студенти 5.08 0 0 1.75
Престиж сред студентите 44.67 37.27 5.36 5.21

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите n/a n/a n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.23 2.62 0.6 5.87
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 53.07 71.43 50 33.33

Принос към осигурителната система 75.57 73.15 80.95 57.38
Осигурителен доход на завършилите 1395 1244 1239 1097

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.89 1.14 0.98 0.92

Регионална реализация 56.42 29.63 38.1 34.43
Регионална реализация на позиция за висше образование 49.55 71.88 37.5 33.33

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.11 2.21 10 0.6

Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Богословие на личността 
и обществото М
Православно богословие и изкуство М
Религиознание М
Религиозно образование М
Теология Б/М
Църковна история и 
богослужебно предание М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Православие - традиция и 

съвременност М
Теология Б
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“
Вяра и живот М
Извори и традиция на богословието М
Литургия и музика (2 семестъра) М
Литургия и музика (4 семестъра) М
Религия и образование (2 сем) М
Религия и образование (4 сем) М
Религията в Европа Б
Съвременни аспекти на богословието М
Теология Б

Християнско поклонничество М
Църква и медии М
Църковен мениджмънт (2 сем.) М
Църковен мениджмънт (4 сем.) М
Църковно изкуство в България 
(Оценяване, опазване, презентиране) М
Църковно социално дело М
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“- Кърджали
Теология Б
Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“
Теология Б/М

Специалности

Религия
и теология
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 51   256

ВТУ 50  54

ШУ 42  36

ПУ 33  57

П рофесионалното на-

правление „Растителна 

защита“ се преподава 

в 3 висши училища, като се на-

блюдава съществена разлика в 

представянето на първите два и 

на последния университет в кла-

сацията. Осигурителният доход на 

завършилите това направление 

е под средните нива за завър-

шилите висше образование през 

последните 5 години, а безрабо-

тицата сред завършилите е около 

средните стойности за висшисти в 

страната. Над 80% от завършилите 

се осигуряват в страната. Завър-

шилите това направление се ре-

ализират най-често като специа-

листи по природни и технически 

науки, продавачи и стопански и 

административни приложни спе-

циалисти. 

Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“, 
Колеж Добрич
Агроекология и растителна защита ПБ
Растителна защита ПБ
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Специалности
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Място в класацията 1 2
Резултат по скала от 0 до 100 48 36

Учебен процес
Програмна акредитация 9.32 8.95

Институционална акредитация 9.26 9.3
Специалности за обучение на бакалаври 4 1

Специалности за обучение на магистри 12 2
Регулирани специалности 0 0

Дипломирани студенти 54.2 75.93
Международна мобилност 0.48 9.09

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 3 1
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 3 1

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 3 0
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 3.07 0.33

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.26 0
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 7 4

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 9 0
Статии в научни списания (Scopus) 15 14

Статии в научни списания (Web of Science) 7 0
Доклади от научни конференции (Scopus) 0 0

Доклади от научни конференции (Web of Science) 136 2
Съвместни научни публикации (Web of Science) 8 0

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 2 0

Докторски програми във висшето училище 5 89
Съотношение докторанти към студенти 4.78 0

Общо средства за НИД на студент 89 536
Привлечени средства за НИД на студент 16 501

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 166 268

Оборудване (в лева на студент) 1732 713
Библиотечен фонд на студент 23.06 26.33

Ползваемост на библиотечния фонд 3.63 2.92
Информационно обезпечаване 18 39

Учебна застроена площ на студент 28.38 10.75
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 201 301
Студентски общежития 38.98 13.02

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.69 4.61

Чуждестранни студенти 2.91 9.09
Престиж сред студентите n/a n/a

Престиж сред работодатели n/a n/a
Престиж сред преподавателите n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 3.24 9.7
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 56.29 20.45

Принос към осигурителната система 76.5 67.16
Осигурителен доход на завършилите 1402 1330

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.94 1.13

Регионална реализация 54.26 58.21
Регионална реализация на позиция за висше образование 48.34 17.95

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.11 0.37
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Място в класацията 1 2 3
Резултат по скала от 0 до 100 62 58 55

Учебен процес
Програмна акредитация 9.56 8.99 9.38

Институционална акредитация 9.56 9.27 9.21
Специалности за обучение на бакалаври 0 0 0

Специалности за обучение на магистри 1 1 1
Регулирани специалности 1 1 1

Дипломирани студенти 97.7 99.45 88.49
Международна мобилност 3.27 63.86 279.1

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 6 2 5
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 6 2 4

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 6 0 5
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 10.39 2 4.35

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 6 0 2.65
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 13 5 15

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 14 0 12
Статии в научни списания (Scopus) 15 8 18

Статии в научни списания (Web of Science) 15 2 19
Доклади от научни конференции (Scopus) 0 0 0

Доклади от научни конференции (Web of Science) 0 0 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 11 1 16

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 8 4 8

Докторски програми във висшето училище 72 68 70
Съотношение докторанти към студенти 1.11 6.85 1.16

Общо средства за НИД на студент 600 477 1738
Привлечени средства за НИД на студент 521 395 1669

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 814 523 327

Оборудване (в лева на студент) 10389 11115 7791
Библиотечен фонд на студент 38.28 33.57 30.18

Ползваемост на библиотечния фонд 0.74 8.69 17.82
Информационно обезпечаване 29 21 20

Учебна застроена площ на студент 21.61 15.64 35.74
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 164 158 106
Студентски общежития 26.44 14.73 22.09

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.57 5.48 5.44

Чуждестранни студенти 46.47 35.2 43.53
Престиж сред студентите 42.8 19.68 40.22

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите n/a n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 0.62 0.68 1.72
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 95.76 97.35 80.08

Принос към осигурителната система 87.39 87.41 78.56
Осигурителен доход на завършилите 1064 1095 904

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.76 0.95 0.79

Регионална реализация 64.39 63.27 54.08
Регионална реализация на позиция за висше образование 78.8 74.19 51.23

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 5.82 9.11 2.03

Национална спортна академия
SPA култура, източни и 
аквапрактики М
Адаптирана физическа активност Б
Адаптирана физическа активност 
и спорт М
Олимпизъм и олимпийско 
движение М
Олимпизъм и спорт М

Спорт Б/М
Спорт за високи постижения М
Спорт и сигурност М
Спорт, фитнес, здраве М
Спортен мениджмънт Б/М
Спортна анимация Б/М
Спортна журналистика М
Спортна психология М
Създаване и реализация на 

спортни шоупрограми М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Адаптирана спортна дейност и 
физическа активност М
Спорт Б
Спортен мениджмънт и маркетинг 
М

Медицински университет - 
Пловдив
Дентална медицина М
Медицински университет - 
Варна
Дентална медицина М
Медицински университет - 
София
Дентална медицина М

Стоматология

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

МУ - София 62      1528

МУ - Варна 58   642
МУ - 
Пловдив

55      1383

Спорт

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направление 
в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

НСА 48        2093

ЮЗУ 36   110

В направление „Спорт“ се обучават 

приблизително  2200 действащи 

студенти. Това професионално на-

правление се преподава само в Национал-

ната спортна академия „Васил Левски“ и в 

Югозападния университет “Неофит Рилски” 

– Благоевград. Направлението се отличава 

със сравнително ниска безработица сред 

завършилите, по-ниска от средната за за-

вършилите висше образование в страната 

през последните 5 години. Осигурителни-

ят им доход е под средното ниво за висши-

сти в страната. Завършилите направление 

„Спорт“ най-често се реализират на пазара 

на труда като преподаватели, като прилож-

ни специалисти, каквито са състезателите, 

спортните треньори и фитнес инструкто-

рите, както и като държавни служители. 

П рофесиона лното 

направление се 

преподава в меди-

цинските университети в Со-

фия, Пловдив и Варна, които 

имат много близки резултати 

в класацията. „Стоматология“ 

е на 4-то място от всички на-

правления по заетост и по 

приложение на придобитото 

висше образование. По-точ-

но, безработица сред завър-

шилите е под 1%, а над 90% 

от завършилите висше обра-

зование работят на позиция, 

която го изисква. Входните 

изисквания към кандидат-

студентите в направлението 

са сред трите най-високи в 

страната, като средният ус-

пех от дипломата за средно 

образование на приетите в 

първи курс студенти е око-

ло 5.50. Направлението е на 

второ място по дял чуждес-

транни студенти след „Меди-

цина“, като над 43% от всички

студенти по „Стоматология“

са чужденци. При това на-

правление трябва да се има

предвид, че почти 30% от за-

вършилите през последните

5 години се реализират на

трудовия пазар като само-

осигуряващи се, което веро-

ятно оказва влияние върху

данните за регистрирания

среден осигурителен доход

на този вид специалисти.
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Място в класацията 1 2 2 3 4
Резултат по скала от 0 до 100 53 48 48 43 32

Учебен процес
Програмна акредитация 9.03 9.01 9 8.43 7.02

Институционална акредитация 9 9 9.3 9.39 7.15
Специалности за обучение на бакалаври 21 6 5 1 1

Специалности за обучение на магистри 11 7 5 0 0
Дипломирани студенти 81.03 36.6 63.98 100 97.47

Международна мобилност 25.48 6.98 0 0 0
Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0

Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0
Ексклузивност на преподавателския състав 96.77 100 95.24 100 92.86

Научни изследвания
Докторски програми в професионалното 

направление на висшето училище 2 2 1 0 0

Докторски програми във висшето училище 2 38 89 88 0
Съотношение докторанти към студенти 4.94 0.17 9.6 0 0

Общо средства за НИД на студент 195 173 536 350 0
Привлечени средства за НИД на студент 65 173 501 325 0

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 1143 498 268 52 709

Оборудване (в лева на студент) 1298 866 713 959 1184
Библиотечен фонд на студент 104.04 18.54 26.33 39.66 52.56

Ползваемост на библиотечния фонд 34.77 11.56 2.92 2.98 35.47
Информационно обезпечаване 28 38 39 30 0

Учебна застроена площ на студент 19.99 3.27 10.75 5.28 8.98
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 556 81 925 1314 0
Студентски общежития 44.59 3.04 13.02 11.56 0

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.28 5.2 4.82 4.96 5.03

Чуждестранни студенти 2.23 1.51 23.2 4 2.33
Престиж сред студентите 36.14 28.07 3.68 0.98 7.57

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 29.37 27.8 13.34 14.99 13.39

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 2.44 3.02 3.74 3.14 4.23
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 60.78 34.13 39.13 46.15 51.28

Принос към осигурителната система 72.7 72.58 73.86 73.58 59.7
Осигурителен доход на завършилите 1339 1514 1372 1129 989

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.79 0.89 0.91 0.79 0.7

Регионална реализация 50.56 62.2 52.84 20.75 32.84
Регионална реализация на позиция за висше образование 41.6 31.28 27.96 27.27 22.73

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.48 1.19 0.96 1.11 0.85

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Актьорско майсторство 
за театър и кино М
Актьорско майсторство 
за театър и кино (2 год) М
Актьорство за 
драматичен театър Б
Актьорство за куклен театър Б
Анимационна режисура М
Анимация Б
Анимация и виртуален дизайн Б
Драматургия Б
Екранна режисура М
Екранни изследвания и 
журналистика Б
Кинознание Б/М
Мениджмънт в екранните 
изкуства М
Мениджмънт в екранните 
изкуства (4 сем) М
Мениджмънт в сценичните 
изкуства (4 сем) М
Мениджмънт в сценичните 
изкуства и индустрии М
Образователен и терапевтичен 
куклен театър М
Пантомима Б
Приложни изкуства 
(Сценография за 
куклен театър) М
Публична реч М
Режисура в куклено-
театралните практики М
Режисура в сценичните 
изкуства М
Режисура за вариететен 
театър и шоупрограми М
Режисура за 
драматичен театър Б/М
Режисура за куклен театър Б/М

Режисура и организация 
на кукления театър Б
Режисура и организация 
на театралния процес Б
Сценичен и екранен дизайн Б
Сценография Б
Сценография за куклен театър Б
Танцов театър Б
Театрална продукция Б
Театрална режисура М
Театрална режисура 
(куклен театър) М
Театрално изкуство М
Театрално изкуство (4 сем) М
Театрознание М
Театрознание и 
театрален мениджмънт Б
Театър на движението Б
Телевизионна режисура М
Филмов и 
телевизионен дизайн Б
Филмов и телевизионен звук Б
Филмов и 
телевизионен монтаж Б
Филмова и телевизионна 
режисура Б/М
Филмова и телевизионна 
режисура М
Филмово и телевизионно 
изкуство М
Филмово и телевизионно 
изкуство (4 сем) М
Филмово и телевизионно 
операторство Б/М
Филмово и телевизионно 
продуцентство Б
Фотография Б
Фотографско изкуство М
Художествена и приложна 
фотография Б

Нов български университет
Анимационна режисура М
Анимационно кино Б
Визуална антропология М
Графичен дизайн Б
Графично и пространствено 
проектиране М
Кино и телевизия Б
Реклама Б
Рекламен мениджмънт и 
визуален брандинг М
Театрално изкуство 
и общество М
Театър Б
Филмово и телевизионно 
изкуство М
Фотография Б
Фотографско изкуство М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Актьорство за драматичен 
театър Б
Театрален колеж 
„Любен Гройс“
Актьорско майсторство за 
драматичен театър ПБ
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Актьор за кино и телевизия М
Актьорско майсторство Б
Аудио-визуални изкуства 
и продуцентство в 
развлекателните индустрии Б
Театрална режисура М
Филмов и 
телевизионен монтаж Б/М
Филмова и телевизионна 
режисура Б/М
Филмово и телевизионно 
операторство Б/М

З а оценката на висшите училища 

в това направление се използва 

модифицирана система от инди-

катори, от която са изключени тези, из-

мерващи научните публикации. Това е 

направено поради обстоятелството, че 

мисията на висшите училища в сферата 

на изкуствата е по-различна и за тях худо-

жественотворческата дейност е еквива-

лент на това, което за традиционния тип 

висши училища е науката. Специалности, 

свързани с театралното и филмовото из-

куство, се преподават в 5 висши училища 

в страната. Направлението като цяло има 

безработица, по-ниска от средната за вис-

шисти в страната. Данните за реализация 

в това направление трябва да се тълкуват 

с необходимата доза предпазливост пора-

ди спецификите на творческата дейност в 

сферата на изкуствата. Над половината от 

студентите в това направление се обуча-

ват в частни висши училища.

Театрално и филмово изкуство

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

НАТФИЗ 53   628

НБУ 48      1718

ЮЗУ 48   125

ПУ 43  50

ТК 32  43
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И ма 5 висши училища, които са акредитира-

ни за преподаването на това професионално 

направление. Средният успех от дипломата 

за завършено средно образование на приетите първо-

курсници в това направление е практически равен на 

средния за страната. Почти 95% от завършилите се реа-

лизират на позиция, която изисква висше образование, а 

безработицата е една от най-ниските в сравнение с тази 

за завършилите други професионални направления в 

страната. Най-често завършилите Теория и управление 

на образованието  се реализират като преподаватели. 

Специалности

Специалности

Теория и управление 
на образованието
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Място в класацията 1 2 3 4 5
Резултат по скала от 0 до 100 65 60 59 56 48

Учебен процес
Програмна акредитация 9.41 9.26 9.21 9.24 5.93

Институционална акредитация 9.61 9.12 9.45 9.39 9.3
Специалности за обучение на бакалаври 0 1 0 0 0

Специалности за обучение на магистри 3 1 1 1 1
Регулирани специалности 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 59.14 88.54 93.55 85.37 85.2
Международна мобилност 0 0 0 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 11 1 5 4 7
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 9 1 3 3 6

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 5 1 2 3 5
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.37 0.38 1.53 1.17 1.41

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.42 0.13 0.22 0.23 0.48
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 144 5 14 40 47

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 64 5 10 19 25
Статии в научни списания (Scopus) 212 18 19 78 143

Статии в научни списания (Web of Science) 214 35 51 87 99
Доклади от научни конференции (Scopus) 46 5 13 18 10

Доклади от научни конференции (Web of Science) 82 2 9 48 14
Съвместни научни публикации (Web of Science) 75 3 10 16 12

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 1 1 0 1 1

Докторски програми във висшето училище 202 55 63 88 89
Съотношение докторанти към студенти 4.41 21.05 0 11.54 9.09

Общо средства за НИД на студент 956 332 386 350 536
Привлечени средства за НИД на студент 898 302 370 325 501

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 372 14 52 268

Оборудване (в лева на студент) 1825 532 224 959 713
Библиотечен фонд на студент 131.04 54.51 53.56 39.66 26.33

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 25.15 8.46 2.98 2.92
Информационно обезпечаване 30 24 25 30 39

Учебна застроена площ на студент 9.38 11.08 7.13 5.28 10.75
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 59288 0 0 n/a 85
Студентски общежития 33.59 6.92 25.58 11.56 13.02

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.37 4.63 5.04 4.89 5.11

Чуждестранни студенти 4.41 0 0 0 27.27
Престиж сред студентите 47.22 1.39 13.89 0 2.22

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите n/a n/a n/a n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.11 0.9 1.33 3.04 3.85
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 93.24 95.45 98.56 94.29 89.3

Принос към осигурителната система 95.54 96.77 93.33 94.07 89.15
Осигурителен доход на завършилите 1747 1721 1698 1531 1586

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.07 1.56 1.51 1.36 1.5

Регионална реализация 84.08 63.44 24 85.59 82.55
Регионална реализация на позиция за висше образование 93.18 93.22 100 89.11 88.57

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 3.23 6.92 4.35 1.15 0.93

Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Управление на образованието М
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Образователен мениджмънт М
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“
Мениджмънт на услуги и 
организации за неформално 
образование (3 сем.) М

Образователен мениджмънт М
Образователен мениджмънт 
(на английски език) - 2 сем. М
Шуменски университет 
„Епископ Константин 
Преславски“
Управление на 
образованието Б/М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Образователен мениджмънт М

Т ова е най-малоброй-

ното професионал-

но направление в 

българското висше обра-

зование с едва 40 дейст-

ващи студенти, които имат 

възможности да изучават 

специалности като компо-

зиция, дирижиране, музи-

кознание и артмениджмънт 

в две висши училища, които 

имат сходни резултати в кла-

сацията. Направлението се 

характеризира с малко по-

висок успех от дипломата за 

завършено средно образо-

вание на студентите в първи 

курс в сравнение със сред-

ната стойност за страната. 

Двете най-често срещани 

професии сред завърши-

лите са специалисти по об-

ществени науки и култура и 

преподаватели. Средният им 

осигурителен доход е по-ни-

сък от средния за висшисти-

те в страната. 

Теория на 
изкуствата
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Място в класацията 1 2
Резултат по скала от 0 до 100 43 42

Учебен процес
Програмна акредитация 9.24 9.15

Институционална акредитация 9 9.14
Специалности за обучение на бакалаври 1 0

Специалности за обучение на магистри 1 3
Регулирани специалности 0 0

Дипломирани студенти 33.85 85.25
Международна мобилност 80 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) n/a n/a
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) n/a n/a

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) n/a n/a
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) n/a n/a

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) n/a n/a
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) n/a n/a

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) n/a n/a
Статии в научни списания (Scopus) n/a n/a

Статии в научни списания (Web of Science) n/a n/a
Доклади от научни конференции (Scopus) n/a n/a

Доклади от научни конференции (Web of Science) n/a n/a
Съвместни научни публикации (Web of Science) n/a n/a

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 1 1

Докторски програми във висшето училище 38 6
Съотношение докторанти към студенти 0 0

Общо средства за НИД на студент 173 336
Привлечени средства за НИД на студент 173 244

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 498 485

Оборудване (в лева на студент) 866 1459
Библиотечен фонд на студент 18.54 170.27

Ползваемост на библиотечния фонд 11.56 99.26
Информационно обезпечаване 38 14

Учебна застроена площ на студент 3.27 10.42
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 596 241
Студентски общежития 3.04 9.95

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.38 4.78

Чуждестранни студенти 4 6.67
Престиж сред студентите n/a n/a

Престиж сред работодатели n/a n/a
Престиж сред преподавателите n/a n/a

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.59 4.84
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 51.67 67.03

Принос към осигурителната система 77.38 85.71
Осигурителен доход на завършилите 1359 1305

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.81 1.15

Регионална реализация 66.67 50
Регионална реализация на позиция за висше образование 48.21 64.29

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 2.27 0.72

Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
PR на арторганизации М
Аниматор изкуство в туризма М
Артмениджмънт М
Нов български университет
Изкуствознание Б
Сравнително изкуствознание М

Теория и управление 
на образованието
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 65  68

ШУ 60  38

ВТУ 59  51

ПУ 56  52

ЮЗУ 48  77

Теория на изкуствата

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

НБУ 43  25

АМТИИ 42  15
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Транспорт, корабоплаване
и авиация
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Място в класацията 1 2 3 4 5 6
Резултат по скала от 0 до 100 60 50 49 48 47 42

Учебен процес
Програмна акредитация 9.42 9.13 9.36 9.4 9.07 8.54

Институционална акредитация 9.56 9.59 9.1 9.44 9.31 8.84
Специалности за обучение на бакалаври 4 14 2 4 13 2

Специалности за обучение на магистри 3 10 3 5 19 1
Регулирани специалности 0 5 0 0 3 0

Дипломирани студенти 60.67 72.18 70.29 72.84 76.08 40.43
Международна мобилност 1.45 127.14 10.81 20.38 144.01 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 1 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 59.36 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 99.18 100 100 99.17 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 20 5 5 13 12 11
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 16 4 4 12 8 9

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 4 1 1 3 0 0
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1.69 0.99 1.53 2.17 1.67 2.26

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0.75 0.5 0.5 1.44 0 0
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1310 64 28 272 257 116

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 22 2 1 11 0 0
Статии в научни списания (Scopus) 407 22 15 126 71 89

Статии в научни списания (Web of Science) 10 3 0 17 0 0
Доклади от научни конференции (Scopus) 2101 120 47 371 481 104

Доклади от научни конференции (Web of Science) 46 1 2 8 0 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 14 0 2 3 0 0

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 11 9 2 5 5 0

Докторски програми във висшето училище 122 13 19 52 31 12
Съотношение докторанти към студенти 2.03 0.83 1.08 4.08 2.02 0

Общо средства за НИД на студент 1549 662 78 692 672 1393
Привлечени средства за НИД на студент 1468 648 28 652 628 1367

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 38 113 42 210 92 45

Оборудване (в лева на студент) 2731 5888 966 2535 3222 1427
Библиотечен фонд на студент 30.36 40.76 64.3 73.27 46.36 83.74

Ползваемост на библиотечния фонд 1.72 4.95 3.07 9.99 32.37 5.61
Информационно обезпечаване 15 29 10 26 16 12

Учебна застроена площ на студент 18.93 39.38 14.72 11.73 16.21 14.67
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 270 58 1289 261 214 201
Студентски общежития 48.89 29.87 22.42 19.8 24.52 22.49

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.03 4.89 4.58 4.47 4.46 4.38

Чуждестранни студенти 7.81 18.28 3.78 0.73 9.42 0
Престиж сред студентите 25.17 13.51 5.91 3.18 14.87 0.62

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 31.89 32.77 14.54 8.77 14.59 0.84

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.94 2.03 2.33 3.51 2.94 3.3
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 48.35 32.09 30.36 29.81 32.7 22.67

Принос към осигурителната система 83.82 51.19 88.72 83.15 59.44 84.38
Осигурителен доход на завършилите 1785 1286 1566 1225 1289 1172

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.11 1.03 0.91 1.04 1.03 1.02

Регионална реализация 64.71 30.69 78.46 40.9 37.12 61.46
Регионална реализация на позиция за висше образование 47.84 27.32 30.07 24.58 29.82 23.73

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.85 3.05 1.55 1.65 2.11 1.42

Висше военновъздушно 
училище „Георги Бенковски”
Авиационна техника 
и технологии Б/М
Авиационно въоръжение М
Летателна експлоатация на 
въздухоплавателни средства Б
Висше военноморско училище 
„Никола Йонков Вапцаров”
Експлоатация на флота 
и пристанища Б
Електрообзавеждане на кораба Б/М
Интелигентни системи в 
транспорта (Мехатроника) Б
Информационни и комуникационни 
технологии в морската индустрия Б
Информационни и комуникационни 
технологии в морската индустрия М
Киберсигурност М
Корабна радиоелектроника Б/М
Корабни комуникационни и 
навигационни системи М
Корабни машини и механизми Б/М
Корабоводене Б/М
Корабоплаване Б
Логистика Б/М
Мениджмънт на 
водния транспорт Б/М
Мениджмънт на пасажерски кораби Б
Океанско инженерство Б/М
Технически университет - София, 
Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен
ПН - Транспорт, корабоплаване 
и авиация (за неразпределени 
по специалности студенти) Б
Речно корабоплаване Б
Технология и управление 
на флота и пристанища Б
Технология на кораборемонта Б/М
Управление на пристанищата М
Висше транспортно 
училище „Тодор Каблешков“
Корабоплаване Б
Технология и управление 
на транспорта Б/М
Технология и управление на 
транспорта (след Пр. бак.) М
Транспортен мениджмънт и 
логистика М
Колеж в структурата на ТУ -Варна
Транспортна техника и технологии ПБ
Русенски университет 
„Ангел Кънчев“
Автоматизирано 
проектиране на транспортна и 
машиностроителна техника М
Автомобилна техника М
Диагностика, обслужване и ремонт 
на автомобилната техника М
Експлоатация на флота и 
пристанищата Б
Изследване на ДВГ М
Сервиз на транспортна техника М
Технологии и логистика 
на водния транспорт Б
Технология и управление 
на транспорта Б/М
Транспортна техника 
и технологии Б/М
Хибридни и електрически 
превозни средства М
Русенски университет 
„Ангел Кънчев“, филиал Силистра

Автомобилно инженерство Б
Транспортна техника и технологии Б
Русенски университет 
„Ангел Кънчев“, филиал Видин
Технология и управление 
на транспорта Б
Технически университет - София
Авиационна техника 
и технологии Б/М
Авиационно инженерство 
(английски език) Б/М
Автомобилно инженерство Б
Транспортна техника 
и технологии Б/М
Технически университет - София, 
Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен
Транспортна техника и технологии М
Технически университет - София, 
филиал Пловдив
Авиационна техника 
и технологии Б/М
Транспортна техника 
и технологии Б/М
Технически университет - Варна
Екология и техника за опазване 
на морето и околната среда Б
Експлоатация на флота 
и пристанища Б/М
Експлоатация на флота 
и пристанища (4 сем.) М
Експлоатация на флота и пристанища 
(за завършили други специалности) М
Електрообзавеждане на кораба Б/М
Инженерна екология Б/М
Инженерна екология
 (за зав. др. спец.) М
Корабни машини и механизми Б/М
Корабни машини и механизми М
Корабни машини и 
механизми (6 сем.) М
Корабни машини и 
механизми (за зав. др. спец.) М
Корабоводене Б/М
Корабоводене М
Корабоплаване Б
Корабостроене и морска техника Б/М
Корабостроене и морска техника (за 
завършили други специалности) М
Логистика на водния транспорт Б/М
Проектиране на 
морски уредби и системи М
Техника и технологии за опазване 
на морето и околната среда Б/М
Транспортна техника 
и технологии Б/М
Транспортна техника 
и технологии (5 с.) М
Транспортна техника 
и технологии (след проф. бак.) М
Технически университет - Варна, 
Добруджански технологичен 
колеж - Добрич
Ремонт и експлоатация на 
транспортна техника ПБ
Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“
Техника и технологии в транспорта Б
Техника и технологии в 
транспорта - широк профил М
Транспортна техника и технологии ПБ
Транспортна техника и 
технологии (след проф. бак.) М

Специалности

Транспорт, корабоплаване
и авиация
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ТУ - София 60   691

ВВМУ 50              2517

ВТрУ 49   185

РУ 48   687

ТУ - Варна 47   743

УАЗ 42  78

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски” - 
Долна Митрополия

В исшите училища в това професионално на-

правление предлагат различни по своя про-

фил и изисквания специалности – от спе-

циалности, свързани с железопътния транспорт, до 

специалности, подготвящи инженери за авиацион-

ната индустрия и кадри за корабоплаването. На този 

фон изборът на висше училище може да бъде предо-

пределен от интересите на кандидат-студентите към 

конкретна специалност и конкретна перспектива за 

професионална реализация, а не толкова от място-

то на съответното висше училище в класацията. За 

обучението по корабоплаване в това направление е 

характерно наличието на множество регулирани спе-

циалности. По отношение на реализацията на пазара 

на труда трябва да се има предвид, че голяма част от 

завършилите специалности, свързани с корабоплава-

нето, се реализират в чужбина или работят на кораби 

под чужд флаг, което обяснява ниските стойности на 

индикатор „Принос към осигурителната система“ за 

някои от висшите училища в направлението. Поради 

същата причина може да се приеме, че данните за оси-

гурителен доход на завършилите не са показателни за 

пълния размер на заплащането на труда на специали-

стите, реализиращи се в сферата на корабоплаването. 

Направлението като цяло се отличава с относително 

висок дял чуждестранни студенти (над 10%).
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Място в класацията 1 2 3 3 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10
Резултат по скала от 0 до 100 50 49 42 42 42 42 40 39 38 38 37 33 32 24

Учебен процес
Програмна акредитация 9.23 7.91 9.71 9.06 9.01 9.14 9.01 8.62 8.73 7.8 8.24 7.45 7.6 4.6

Институционална акредитация 9.61 9 9.28 8.98 9.07 9.3 8.51 9.61 9.45 9 9.39 9.12 8.84 5.9
Специалности за обучение на бакалаври 1 1 7 3 3 1 7 2 1 4 1 2 4 2

Специалности за обучение на магистри 5 1 2 2 2 5 1 1 2 5 0 1 4 0
Регулирани специалности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 61.68 87.14 83.23 79.87 72.08 57.79 32.11 65.56 84.35 51.1 81.33 90.13 62.64 46.06
Международна мобилност 21.55 0 10.8 12.82 81.3 19.11 135.27 98.54 10.58 0 0 0 0 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0 100 76.33 0 0 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 98.08 100 100 96.3 100 100 97.37 100 100 100 100 100 100 91.67
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 6 0 3 1 3 3 14 0 5 2 4 0 0 0
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 5 0 3 1 2 3 11 0 4 2 3 0 0 0

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 5 4 3 1 3 4 12 2 6 1 2 3 2 0
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 2.67 0 0.98 0.5 2.73 1.94 10.75 0 7.5 2 1.59 0 0 0

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 1.26 3.62 0.45 1 2.78 1.34 6 0.8 4.19 0.37 0.7 1.88 0.75 0
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 29 0 20 1 8 13 46 0 7 4 24 0 0 0

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 27 7 14 1 5 14 44 6 11 1 13 5 7 0
Статии в научни списания (Scopus) 32 0 27 2 5 26 33 0 10 3 30 2 0 0

Статии в научни списания (Web of Science) 43 8 22 0 4 19 49 4 8 9 14 4 1 0
Доклади от научни конференции (Scopus) 17 0 3 0 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0

Доклади от научни конференции (Web of Science) 17 6 42 1 5 16 5 10 13 8 15 4 19 0
Съвместни научни публикации (Web of Science) 31 8 10 1 5 4 40 9 12 11 16 6 17 0

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Докторски програми във висшето училище 202 39 17 3 27 89 0 25 63 38 88 55 12 0
Съотношение докторанти към студенти 0 0 0.91 0.64 0 4.46 0 0 0 0.33 0 0 0 0

Общо средства за НИД на студент 956 143 32 554 234 536 1345 491 386 173 350 332 1393 0
Привлечени средства за НИД на студент 898 83 10 554 195 501 1345 445 370 173 325 302 1367 0

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 76 95 202 15 268 81 148 14 498 52 372 45 17

Оборудване (в лева на студент) 1825 1913 509 813 757 713 711 1464 224 866 959 532 1427 1
Библиотечен фонд на студент 131.04 39.65 56.32 17.39 37.62 26.33 33.75 57.03 53.56 18.54 39.66 54.51 83.74 5.06

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 0.47 28.79 38.65 9.96 2.92 13.77 1.79 8.46 11.56 2.98 25.15 5.61 2.35
Информационно обезпечаване 30 17 22 15 22 39 7 31 25 38 30 24 12 1

Учебна застроена площ на студент 9.38 11.25 13.13 6.13 7.82 10.75 33.25 8.33 7.13 3.27 5.28 11.08 14.67 3.56
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 800 104 72 0 478 573 161 66 351 24 92 547 251 0
Студентски общежития 33.59 42.08 10.05 0 54.5 13.02 14.19 25.69 25.58 3.04 11.56 6.92 22.49 0

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.27 4.85 4.72 4.59 4.98 4.56 4.92 4.47 4.76 5 n/a 4.41 4.51 4.28

Чуждестранни студенти 11.21 0 6.81 3.21 11.65 15.92 33.82 2.55 1.59 0.66 0 0 2.98 23.91
Престиж сред студентите 15.75 0.5 13.54 0.72 5.62 2.65 6.92 2.3 3.16 11.99 3.58 0.84 2.21 9.7

Престиж сред работодатели 35.79 0.82 34.4 1.02 15.1 6.29 7.5 0.97 6.17 12.54 7.44 6.08 11.39 22.82
Престиж сред преподавателите 22.8 0.7 33.04 1.96 4.67 4.5 2.71 2.04 4.13 11.34 3.01 2.98 12.15 5.46

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 5.31 0.39 5.89 4.94 4.5 6.69 7.95 4.92 7.22 5.1 5.3 5.56 7.2 6.8
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 37.95 42.86 14.41 24.18 18.84 24.19 13.85 21.7 17.32 28.28 30 22.54 17.59 17.71

Принос към осигурителната система 76.38 83.72 69.25 82.37 77.22 71.66 63.3 73.49 70.86 69.65 77.85 68.4 70.8 64.56
Осигурителен доход на завършилите 1661 1701 1168 1366 1124 1297 1131 1150 1118 1385 1167 1085 1090 1245

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.97 1 0.87 0.82 0.91 0.98 0.86 0.89 0.88 0.89 1.02 0.86 0.86 0.85

Регионална реализация 65.37 65.12 37.55 72.25 35.48 62.87 35.78 46.11 28.42 51.36 55.06 43.72 39.95 55.7
Регионална реализация на позиция за висше образование 36.14 42.86 13.4 25.2 14.77 22.86 12.82 18.75 20.25 28.28 32.18 21.78 15.4 19.32

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 0.68 9.29 1.05 0.73 0.78 0.54 0.78 0.71 0.8 0.71 0.66 1.12 0.65 0.53

Аграрен университет - Пловдив
Аграрен туризъм Б
Екологичен туризъм М
Туризъм Б/М
Управление на туризма М
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“
Международен туризъм М
Туризъм Б/М
Туризъм. Събитиен туризъм М
Висше училище по мениджмънт
Гастрономия и 
кулинарни изкуства ПБ
Кулинарни науки и технологии ПБ
Маркетинг и управление в 
хотелиерството и туризма ПБ
Международен туризъм М
Международен 
туристически мениджмънт Б
Организация и управление на 
туристическото обслужване ПБ
Хотелиерство и 
кулинарни изкуства ПБ/Б
Хотелски мениджмънт ПБ/Б
Икономически 
университет - Варна
Международен туризъм 
- руски език Б
Международен 
туристически бизнес М
Мениджмънт на 
свободното време ПБ
Мениджмънт на туризма ПБ
Мениджмънт на туризма и 

свободното време ПБ
Мениджмънт на хотели и 
ресторанти ПБ
Организация и управление 
на хотели и ресторанти ПБ
Туризъм Б/М
Колеж по туризъм - Благоевград
Организация и управление на 
туристическото обслужване ПБ
Организация и управление на 
хотели и ресторанти ПБ
Лесотехнически университет
Алтернативен туризъм Б
Управление на 
алтернативния туризъм М
Международно висше 
бизнес училище
Ивент мениджмънт М
Туризъм Б
Туризъм и дигитални 
трансформации Б
Туризъм и предприемачество Б
Управление на туризма М
Нов български университет
Културен туризъм М
Международен 
алтернативен туризъм М
Мениджмънт на 
екскурзоводството и 
туристическа анимация ПБ
Мениджмънт на 
развлекателната индустрия М
Мениджмънт на 
туристическия бизнес М

Мениджмънт на хотелиерството 
и ресторантьорството ПБ
Туризъм Б
Управление на луксозното 
хотелиерство М
Управление на туризма Б
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Културни и социални 
дейности в туризма М
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“
Екотуризъм М
Културен туризъм М
Туризъм Б/М
Управление на 
туристическите дестинации М
Управление на 
туристическите дестинации М
Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“
Икономика и организация 
на туристическия бизнес 
(след проф. Б) М
Мениджмънт на туристическата 
дестинация М
Организация и управление на 
туристическото обслужване ПБ
Организация и управление на 
хотели и ресторанти ПБ
Туризъм Б
Управление на туризма 
(след проф. Б) М
Управление на туризма (широк 

профил) М
Управление на туроператорската 
и турагентската дейност ПБ
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Кетъринг Б/М
Туризъм Б/М
Хотелиерство и 
ресторантьорство Б
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Кърджали
Туризъм Б
Филиал на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ - Смолян
Мениджмънт в туризма М
Туризъм Б/М
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Туризъм Б/М
Шуменски университет 
„Епископ Константин 
Преславски“, колеж - Добрич
Туризъм ПБ
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Международен туризъм М
Мениджмънт на алтернативните 
видове туризъм М
Мениджмънт на туроператорската 
и туристическата 
агентска дейност М
Мениджмънт на хотелиерската 
и ресторантьорската дейност М
Туризъм Б/М

СпециалностиТуризъм

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” показва броя на обуча-
ващите се по даденото направление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 50   232

ЛТУ 49  60

ИУ - Варна 42      1204

МВБУ 42   156

УХТ 42   369

ЮЗУ 42   157

ВУМ 40   207

АУ 39   274

ВТУ 38   189

НБУ 38   302

ПУ 37  62

ШУ 33  36

УАЗ 32   464

КТ 24   138

72
ПОНЕДЕЛНИК,
20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.



Физически 
науки

Со
ф

ий
ск

и 
ун

ив
ер

си
те

т 
“С

в.
 К

ли
м

ен
т 

Ох
ри

дс
ки

”

П
ло

вд
ив

ск
и 

ун
ив

ер
си

те
т “

П
аи

си
й 

Хи
ле

нд
ар

ск
и”

Ш
ум

ен
ск

и 
ун

ив
ер

си
те

т 
“Е

пи
ск

оп
 К

он
ст

ан
ти

н 
П

ре
сл

ав
ск

и”

Ю
го

за
па

де
н 

ун
ив

ер
-

си
те

т “
Н

ео
ф

ит
 Р

ил
ск

и”
 

- Б
ла

го
ев

гр
ад

Място в класацията 1 2 3 4
Резултат по скала от 0 до 100 70 50 49 34

Учебен процес
Програмна акредитация 9.77 9.44 9.36 8.54

Институционална акредитация 9.61 9.39 9.12 9.3
Специалности за обучение на бакалаври 10 5 4 3

Специалности за обучение на магистри 18 4 3 1
Регулирани специалности 0 0 0 0

Дипломирани студенти 69.68 68.09 70.15 52.54
Международна мобилност 7.96 0 45.45 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 48 10 12 10
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 46 7 9 8

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 48 7 9 3
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 7.94 2.02 3.69 3.16

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 8.34 1.21 2.81 0.73
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1444 193 101 88

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 1252 94 94 21
Статии в научни списания (Scopus) 1411 131 115 84

Статии в научни списания (Web of Science) 1457 98 127 36
Доклади от научни конференции (Scopus) 541 200 38 63

Доклади от научни конференции (Web of Science) 375 109 31 26
Съвместни научни публикации (Web of Science) 1670 134 123 53

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 14 2 2 1

Докторски програми във висшето училище 202 88 55 89
Съотношение докторанти към студенти 11.14 1.05 4.55 0

Общо средства за НИД на студент 956 350 332 536
Привлечени средства за НИД на студент 898 325 302 501

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 52 372 268

Оборудване (в лева на студент) 1825 959 532 713
Библиотечен фонд на студент 131.04 39.66 54.51 26.33

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 2.98 25.15 2.92
Информационно обезпечаване 30 30 24 39

Учебна застроена площ на студент 9.38 5.28 11.08 10.75
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 816 228 233 208
Студентски общежития 33.59 11.56 6.92 13.02

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.38 4.61 4.26 4.15

Чуждестранни студенти 2.12 0 0 0
Престиж сред студентите 34.08 8.96 1.54 2.15

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 85.28 43.9 19.07 7.09

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 1.92 3.63 3.32 8.74
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 67.52 41.42 52.17 27.03

Принос към осигурителната система 83.45 79.94 72.82 65.57
Осигурителен доход на завършилите 1750 1435 1319 1089

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.05 1.13 1.2 0.96

Регионална реализация 64.43 47.56 44.66 62.3
Регионална реализация на позиция за висше образование 71.53 40.96 50 26.32

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.87 0.96 1.87 0.41

Специалности

Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Възобновяеми енергийни 
източници и енергийна 
ефективност М
Екоенергийни технологии Б
Електронна и лазерна техника М
Инженерна физика Б
Информационна физика 
и комуникации Б
Информационна физика 
и телекомуникации Б
Медицинска радиационна 
физика и техника М
Медицинска радиационна 
физика и техника (след ПБ) М
Медицинска физика Б
Субатомна физика М
Телекомуникации и 
информационни системи Б
Телекомуникации с мениджмънт Б
Технологии в телекомуникациите Б
Физика на земята 
и геоекологията М
Физика на 
кондензираната материя М
Фотоника и модерни 
оптични технологии М
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“
Астрономия и астрофизика 
(5 семестъра) М
Астрономия и популяризация 
на астрономията М
Астрофизика, 
метеорология и геофизика Б
Инженерна физика Б
Квантова електроника 
и лазерна техника М
Квантова и космическа 
теоретична физика Б
Комуникации и физична 
електроника Б
Медицинска физика Б

Медицинска физика 
(2 семестъра) М
Медицинска физика (
3 семестъра) М
Метеорология М
Микроелектроника и 
информационни технологии М
Оптика и спектроскопия М
Оптометрия Б/М
Оптометрия М
Теоретична и 
математическа физика М
Термоядрен синтез 
и плазмени технологии М
Физика Б
Физика - Медицинска физика М
Физика на ядрото и 
елементарните частици Б/М
Фотоника и лазерна физика Б
Ядрена енергетика и технологии М
Ядрена енергетика и технологии М
Ядрена енергетика и 
технологии (5 семестъра) М
Ядрена техника и 
ядрена енергетика Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Астрономия Б
Астрономия и метеорология Б
Медицинска физика и 
радиоекология Б
Физика Б
Физика - Астрофизика М
Физика - Медицинска физика М
Физика - Медицинска физика и 
радиоекология М
Физика - Метеорология М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Енергиен мениджмънт и 
устойчиво енергийно развитие М
Оптични технологии Б
Приложни оптични технологии Б
Физика Б

Н аправление „Физически науки“ се преподава в 4

държавни висши училища в страната. То се отлича-

ва с високо ниво на цитируемост на научните пуб-

ликации, като основна заслуга за това има университетът

лидер в стандартизираната класация. Данните за реализация

на завършилите в професионалното направление поставят

ясна граница между първия и останалите университети в кла-

сацията по отношение на нивото на безработица и размера

на осигурителния доход. Около половината от завършилите

работят на позиция, за която се изисква висше образование,

а най-често се реализират като специалисти по природни и

технически науки и по информационни технологии..

Физически 
науки
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 70   377

ПУ 50   191

ШУ 49  66

ЮЗУ 34  44
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Н аправление „Фармация“ се радва 

на висок престиж сред студентите, 

като се нарежда на второ място из-

между професионалните направления в Бъл-

гария по отношение успеха от дипломата за 

завършено средно образование на студенти-

те в първи курс, на четвърто място по дял на 

чуждестранните студенти, както и сред трите 

направления с най-ниска безработица сред 

завършилите. Направлението може да се изу-

чава в 5 държавни  висши училища. Повече от 

90% от завършилите направлението се оси-

гуряват в България и около 90% работят на 

позиция, отговаряща на завършеното висше 

образование. 

Фармация
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Място в класацията 1 2 3 4
Резултат по скала от 0 до 100 74 69 66 65

Учебен процес
Програмна акредитация 9.7 9.32 8.75 7.7

Институционална акредитация 9.56 9.21 9.27 9.61
Специалности за обучение на бакалаври 0 0 0 0

Специалности за обучение на магистри 2 1 1 2
Регулирани специалности 1 1 1 1

Дипломирани студенти 96.75 95.27 99.65 93.79
Международна мобилност 17.63 10.49 167.12 0

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 98.01 99.53 100 97.35
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 43 36 31 36
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 36 31 28 31

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 21 14 13 11
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 6.33 7.38 29.55 7.38

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 3.82 4.26 5.1 6.66
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1128 617 251 753

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 261 102 51 65
Статии в научни списания (Scopus) 1460 764 354 861

Статии в научни списания (Web of Science) 358 92 61 81
Доклади от научни конференции (Scopus) 15 6 15 34

Доклади от научни конференции (Web of Science) 12 4 2 1
Съвместни научни публикации (Web of Science) 330 99 78 87

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 6 5 8 2

Докторски програми във висшето училище 72 70 68 202
Съотношение докторанти към студенти 2.23 0.45 2.74 2.96

Общо средства за НИД на студент 600 1738 477 956
Привлечени средства за НИД на студент 521 1669 395 898

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 814 327 523 46

Оборудване (в лева на студент) 10389 7791 11115 1825
Библиотечен фонд на студент 38.28 30.18 33.57 131.04

Ползваемост на библиотечния фонд 0.74 17.82 8.69 21.7
Информационно обезпечаване 29 20 21 30

Учебна застроена площ на студент 21.61 35.74 15.64 9.38
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 349 157 248 184
Студентски общежития 26.44 22.09 14.73 33.59

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.62 5.47 5.53 5.52

Чуждестранни студенти 19.86 13.04 4.38 9.16
Престиж сред студентите 45.51 31.64 31.86 7.75

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 36.11 26.87 21.73 9.66

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 0.67 0.75 0.88 0.5
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 88.9 92.31 96.24 87.89

Принос към осигурителната система 93.25 90.59 93.88 95.05
Осигурителен доход на завършилите 1876 1570 1479 1776

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.13 1.17 1.1 1.09

Регионална реализация 75.75 44.42 53.06 79.7
Регионална реализация на позиция за висше образование 87.13 85.22 93.59 86.96

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 5.4 4.68 7.06 7.27

Медицински университет – 
Плевен
Фармация М
Медицински университет - 
Пловдив
Фармация М
Медицински университет - 
Варна
Фармация М
Медицински университет - 
София
Оценка на здравни технологии с 
фармакоикономика М
Фармация М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Фармация М
Фармация (на английски език) М

Специалности

Фармация

Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

МУ - София 74   851
МУ - 
Пловдив

69   667

МУ - Варна 66   365

СУ 65   371

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Медицински университет - Плевен
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Място в класацията 1 2 3 4 4
Резултат по скала от 0 до 100 67 54 47 45 45

Учебен процес
Програмна акредитация 9.82 9.48 9.28 9.1 9.2

Институционална акредитация 9.61 9.39 9.3 8.84 9.12
Специалности за обучение на бакалаври 5 6 2 4 2

Специалности за обучение на магистри 12 4 4 5 5
Регулирани специалности 0 0 0 0 0

Дипломирани студенти 65.21 71.96 68.35 76.92 86.01
Международна мобилност 8.4 0 12.35 0 10.99

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 0 0 0 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 34 13 8 14 8
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 30 12 6 11 6

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 27 10 5 8 5
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 6.95 3.57 2.48 3.61 3.85

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 4.78 2.35 1.78 3.97 1.8
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 821 217 61 107 35

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 608 132 30 37 24
Статии в научни списания (Scopus) 898 260 100 175 52

Статии в научни списания (Web of Science) 845 184 48 57 41
Доклади от научни конференции (Scopus) 94 49 24 8 0

Доклади от научни конференции (Web of Science) 109 61 15 2 4
Съвместни научни публикации (Web of Science) 798 148 47 29 24

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 8 8 2 2 2

Докторски програми във висшето училище 202 88 89 12 55
Съотношение докторанти към студенти 7.14 3.59 2.47 2.9 4.4

Общо средства за НИД на студент 956 350 536 1393 332
Привлечени средства за НИД на студент 898 325 501 1367 302

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 46 52 268 45 372

Оборудване (в лева на студент) 1825 959 713 1427 532
Библиотечен фонд на студент 131.04 39.66 26.33 83.74 54.51

Ползваемост на библиотечния фонд 21.7 2.98 2.92 5.61 25.15
Информационно обезпечаване 30 30 39 12 24

Учебна застроена площ на студент 9.38 5.28 10.75 14.67 11.08
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 1029 309 524 272 264
Студентски общежития 33.59 11.56 13.02 22.49 6.92

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 5.42 5.21 4.99 4.65 4.47

Чуждестранни студенти 3.36 2.1 1.23 0.72 0
Престиж сред студентите 18.68 13.33 4 1.29 1.9

Престиж сред работодатели n/a n/a n/a n/a n/a
Престиж сред преподавателите 73.54 37.26 8.08 20.41 8.55

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 2.05 3.25 4.56 6.5 4.78
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 54.78 36.07 39.2 44.52 49.48

Принос към осигурителната система 84.34 83.86 81.76 76.59 77.52
Осигурителен доход на завършилите 1674 1312 1188 1251 1163

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.01 1.06 1.15 1.11 1.04

Регионална реализация 74.38 51.79 78.62 54.15 52.71
Регионална реализация на позиция за висше образование 53.59 36.36 38.4 45.95 50

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.76 1.08 0.79 0.72 1.3

Специалности

Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“
Анализ и контрол Б
Компютърна химия Б
Медицинска химия Б
Медицинска химия М
Спектрохимичен анализ М
Химичен анализ и контрол на 
качеството Б
Химия Б
Химия и екология М
Химия с маркетинг Б
Хранителна химия М
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“
Дисперсни системи в химичните 
технологии М
Екохимия Б
Екохимия (3 семестъра) М
Изчислителна химия (3 семестъра) 
М
Инженерна химия и съвременни 
материали Б
Козметика и битова химия М
Козметика и битова химия (4 сем.) 
М
Компютърна химия Б
Медицинска химия М
Неорганични и хибридни 
материали за съвременните 
технологии М
Полимери (на английски език) М
Радиохимия и радиоекология М
Съвременни методи за синтез и 
анализ на органични съединения 
М
Съвременни спектрални и 
хроматографски методи за анализ 
М
Функционални материали М
Химия Б
Ядрена химия Б

Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Екология и екологичен 
мениджмънт Б
Екология и екологичен 
мениджмънт - широк профил М
Екология и опазване на околната 
среда Б/М
Екология и опазване на околната 
среда - широк профил М
Информатика и информационни 
технологии в химията и химичното 
образование - 3 сем. М
Информатика и информационни 
технологии в химията и химичното 
образование - 4 сем. М
Химия Б
Химия на козметичните и 
повърхностно активните вещества 
Б
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“
Медицинска химия Б
Медицинска химия М
Химия Б
Химия - Екологична химия М
Химия - Екологични 
биотехнологии и контрол на 
храни М
Химия - Органична химия М
Химия - Химични аспекти в 
растителната защита М
Югозападен университет 
„Неофит Рилски“
Биологично активни вещества и 
лекарствени средства М
Медицинска химия Б
Метрология в химията М
Химия Б
Химия М
Химия и екология М

Химически
науки
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

СУ 67   238

ПУ 54   334

ЮЗУ 47  81

УАЗ 45   138

ШУ 45  91

П рофесионалното направление 

се преподава в 5 държавни ви-

сши училища. Направлението се 

отличава с високо ниво на цитируемост на 

научните публикации, като това се дължи 

основно на първия в класирането универ-

ситет. Едва 40% от завършилите се реали-

зират на позиция, която изисква висше 

образование, а  осигурителният доход на 

завършилите това направление е близък 

до средния за висшистите в страната. За-

вършилите се реализират основно като 

специалисти по природни и технически 

науки и стопански и административни 

специалисти.
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Място в класацията 1 2 3
Резултат по скала от 0 до 100 65 50 47

Учебен процес
Програмна акредитация 9.42 8.87 9.11

Институционална акредитация 9.38 8.84 9.44
Специалности за обучение на бакалаври 29 10 1

Специалности за обучение на магистри 25 13 2
Регулирани специалности 0 0 0

Дипломирани студенти 54.62 54.42 78.01
Международна мобилност 42.44 0 20.83

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 2 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 14.43 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 20 15 14
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 17 11 13

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 18 7 4
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 3.83 3.32 2.74

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 4.21 4.61 4.67
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 454 141 200

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 228 28 8
Статии в научни списания (Scopus) 533 186 111

Статии в научни списания (Web of Science) 344 43 12
Доклади от научни конференции (Scopus) 63 59 236

Доклади от научни конференции (Web of Science) 79 2 2
Съвместни научни публикации (Web of Science) 335 21 12

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 19 6 0

Докторски програми във висшето училище 47 12 52
Съотношение докторанти към студенти 5.6 3.72 0

Общо средства за НИД на студент 1073 1393 692
Привлечени средства за НИД на студент 985 1367 652

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 51 45 210

Оборудване (в лева на студент) 3264 1427 2535
Библиотечен фонд на студент 102.26 83.74 73.27

Ползваемост на библиотечния фонд 12.39 5.61 9.99
Информационно обезпечаване 19 12 26

Учебна застроена площ на студент 26.53 14.67 11.73
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 362 216 453
Студентски общежития 86.68 22.49 19.8

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.89 4.56 4.31

Чуждестранни студенти 1.02 0.93 0
Престиж сред студентите 18.17 8.97 1.11

Престиж сред работодатели 95.4 19.62 14.28
Престиж сред преподавателите 39.71 40.1 25.87

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 2.65 3.38 3.38
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 43.16 33.23 31.76

Принос към осигурителната система 85.92 79.25 82.08
Осигурителен доход на завършилите 1682 1513 1271

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 1.14 1.36 1.08

Регионална реализация 62.46 50 62.26
Регионална реализация на позиция за висше образование 40.9 27.36 37.88

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 1.36 1.39 1.72

Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Разград
Силикатни материали М
Фармацевтични и козметични 
продукти М
Химични технологии Б
Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“
Компютърни технологии в 
пречистването на води Б
Неорганични химични технологии 
Б
Органични химични технологии 
Б/М
Органични химични технологии - 
Технология на нефта и газа М
Органични химични технологии - 
Технология на нефта и газа (широк 
профил) М
Промишлено проектиране 
в нефтопреработването и 
нефтохимията М
Технология на водата Б/М
Технология на водата - широк 
профил М
Технология на неорганичните 
вещества М
Технология на неорганичните 
вещества - широк профил М
Технология на нефта и газа Б
Технология на силикатите Б/М
Технология на силикатите - широк 
профил М
Технология на стъклото, 
керамиката и строителни 
свързващи материали Б
Химични технологии Б
Химични технологии и психология 
на кризисните ситуации Б
Химично инженерство Б/М
Химично инженерство (широк 
профил) М
Чисто производство в туризма - 
широк профил М
Химикотехнологичен и 
металургичен университет - 

София
CAD/CAE в химичните технологии 
М
Безопасност на производствата М
Безопасност на производствата и 
защита при бедствия и аварии Б
Биогорива М
Биоенергийни технологии и 
биопродукти Б/М
Биопродуктово инженерство, 
хартия и опаковки Б
Водородни технологии М
Горива и биоенергийни 
технологии Б
Горива и биоенергийни 
технологии (9 семестъра) Б
Еластични омрежени полимери М
Електрохимични технологии и 
защита от корозия Б
Електрохимия и защита от корозия 
М
Индустриална безопасност Б/М
Индустриална химия с 
преподаване на френски език М
Кожи и изделия от кожи М
Консервация и реставрация на 
хартия и книги М
Медицински текстил М
Неорганични вещества М
Неорганични и електрохимични 
технологии и защита от корозия Б
Неорганични и електрохимични 
технологии и защита от корозия (9 
семестъра) Б
Неорганични химични технологии 
Б
Органични химични технологии Б
Парфюмерия и козметика Б
Печатни технологии и 
полиграфичен дизайн Б
Печатни технологии, целулоза и 
хартия Б
Полиграфия М
Полимерно инженерство Б/М
Полимерно инженерство (9 
семестъра) Б

Приложна аналитика М
Природни и алтернативни горива 
Б
Природни и синтетични горива М
Рециклиране на полимери М
Системи за възобновяема енергия 
(с преподаване на английски език) 
М
Стъкло, керамика и свързващи 
вещества М
Текстил и кожи и изделия от тях М
Текстилна химия М
Технологичен дизайн на текстила 
и кожите Б
Технология на високоенергийните 
материали М
Технология на каучука и 
пластмасите Б
Технология на полиграфията Б
Технология на стъклото, 
керамиката и свързващите 
вещества Б
Технология на стъклото, 
керамиката и свързващите 
вещества (9 семестъра) Б
Фин органичен синтез Б/М
Фин органичен синтез (9 
семестъра) Б
Химична технология на текстила 
и кожите Б
Химични технологии в ядрената 
енергетика М
Химично и биохимично 
инженерство (с преподаване на 
френски език) М
Химично инженерство Б/М
Химично инженерство (9 
семестъра) Б
Химично инженерство и 
устойчиво развитие (с преподаване 
на френски и английски езици) М
Химично инженерство с 
преподаване на немски език Б/М
Целулоза, хартия и опаковки Б/М
Чиста енергия и устойчиво 
развитие Б

Т ри държавни висши училища пред-

лагат обучение по специалности в 

направление „Химични технологии“, 

което е сравнително малко с едва 900 дейст-

ващи студенти. Над 80% от завършилите на-

правлението се осигуряват в страната, но 

едва 40% се реализират на позиция, която 

изисква висше образование.

Специалности

Химични
технологии
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

ХТМУ 65   589

УАЗ 50   215

РУ 47  96
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технологии

Ун
ив

ер
си

те
т 

по
 

хр
ан

ит
ел

ни
 т

ех
но

ло
ги

и 
- П

ло
вд

ив

Тр
ак

ий
ск

и 
ун

ив
ер

си
те

т 
- С

та
ра

 З
аг

ор
а

Ру
се

нс
ки

 у
ни

ве
рс

ит
ет

 
“А

нг
ел

 К
ъ

нч
ев

”

Място в класацията 1 2 3
Резултат по скала от 0 до 100 53 45 39

Учебен процес
Програмна акредитация 9.48 9.05 9.22

Институционална акредитация 9.07 9.2 9.44
Специалности за обучение на бакалаври 20 1 1

Специалности за обучение на магистри 22 1 1
Регулирани специалности 0 0 0

Дипломирани студенти 60.3 86.05 82.27
Международна мобилност 8.36 0 29.85

Съвместни програми с чуждестранни висши училища 4 0 0
Участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища 1.04 0 0

Ексклузивност на преподавателския състав 100 100 100
Научни изследвания

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) 14 19 8
Индекс на цитируемост (на Хирш) 

без автоцитирания по научна област (Scopus) 13 17 6

Индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science) 8 7 3
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 4.38 4.16 3.19

Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 2.57 4.96 1.76
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 142 261 44

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 69 17 11
Статии в научни списания (Scopus) 164 377 36

Статии в научни списания (Web of Science) 106 22 19
Доклади от научни конференции (Scopus) 10 4 54

Доклади от научни конференции (Web of Science) 3 0 1
Съвместни научни публикации (Web of Science) 72 20 18

Докторски програми в професионалното 
направление на висшето училище 12 2 0

Докторски програми във висшето училище 27 88 52
Съотношение докторанти към студенти 1.31 2.06 0

Общо средства за НИД на студент 234 663 692
Привлечени средства за НИД на студент 195 595 652

Учебна среда
Стопански инвентар (в лева на студент) 15 101 210

Оборудване (в лева на студент) 757 3779 2535
Библиотечен фонд на студент 37.62 48.78 73.27

Ползваемост на библиотечния фонд 9.96 7.98 9.99
Информационно обезпечаване 22 26 26

Учебна застроена площ на студент 7.82 24.37 11.73
Социално-битови и административни услуги

Стипендии 131 0 478
Студентски общежития 54.5 32.86 19.8

Престиж
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4.83 4.5 4.02

Чуждестранни студенти 2.66 0 0
Престиж сред студентите 32.16 3.17 1.14

Престиж сред работодатели 98.06 28.92 15.41
Престиж сред преподавателите 36.62 36.03 25.21

Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост

Безработица сред завършилите 4.07 6.83 8.19
Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание 28.93 25.62 33.33

Принос към осигурителната система 83.11 87.5 78.07
Осигурителен доход на завършилите 1231 1103 1091

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 0.97 0.96 0.98

Регионална реализация 38.56 59.03 48.25
Регионална реализация на позиция за висше образование 21.74 23.53 32.73

Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 
висшето училище (съотношение) 0.86 0.69 0.71

Специалности

Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, филиал Разград
Контрол и управление на 
безопасността в хранителната 
промишленост М
Технология на храните Б
Технически университет - София, 
Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен
Безопасност на храните М
Технически университет - София, 
колеж - Сливен
Технология на храните ПБ
Хранителни технологии в бита и 
туризма ПБ
Тракийски университет
Безопасност и качество на храните 
М
Технология на храните Б
Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
Анализ и контрол на хранителните 
продукти Б/М
Анализ, контрол и екология на 
храните Б
Безопасност на храните М
Екологичен дизайн в хранителната 
индустрия Б
Екологичен инженеринг в 

хранителната индустрия Б
Екология и опазване на околната 
среда в хранителната индустрия М
Екология при производствата 
на хранително-вкусовата 
промишленост М
Кетъринг Б/М
Консервиране и хладилна 
технология Б/М
Контрол и безопасност на храните 
от животински произход М
Преработка и хладилна 
технология на плодовете и 
зеленчуците М
Технология и дизайн на храни и 
ароматно-вкусови продукти Б
Технология и качество на храните 
Б
Технология и управление при 
производството на млечни 
продукти М
Технология на ароматно-вкусовите 
продукти Б
Технология на виното и пивото 
Б/М
Технология на захарта, захарните 
изделия, нишестето и нишестените 
продукти Б/М
Технология на зърнените, 

фуражните, хлебните и 

сладкарските продукти Б/М

Технология на мазнините, 

етеричните масла, парфюмерията 

и козметиката Б/М

Технология на месото и млякото Б

Технология на млякото и млечните 

продукти М

Технология на напитките Б

Технология на продуктите от месо, 

риба и птици М

Технология на продуктите от 

плодове и зеленчуци М

Технология на тютюна и 

тютюневите изделия Б/М

Технология на ферментационните 

продукти (с изучаване на френски 

език) Б/М

Технология на храните Б

Управление на качеството в 

хранителната индустрия М

Функционални храни М

Химия и микробиология на 

храните Б

Хранене и туризъм Б

Храни и национална сигурност М

Храни, хранене и диететика Б/М

Хранителни
технологии
Класация по точки
Легенда: Индикаторът “Брой действащи студенти” 
показва броя на обучаващите се по даденото направ-
ление в конкретното висше училище.

Резултат Брой действащи студенти

УХТ 53      1914

ТрУ 45  97

РУ 39  67

Висши училища, които не са включени в класацията 
поради липса на достатъчно данни, които да позволят 
тяхното класиране:

- Технически университет - София

П рофесионалното направление е 

застъпено в 4 държавни висши учи-

лища, които се намират в различни 

точки от страната. Като цяло, завършилите 

„Хранителни технологии“ имат по-слаба ре-

ализация на позиция изискваща висше об-

разование, по-висок риск от безработица и 

по-ниски доходи от средните за завършилите 

през последните 5 години висшисти в стра-

ната.
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