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Магистърска програма „Международни проекти” е разработена от академичния 

състав на катедра „Международни икономически отношения“ при СА ‚Д. А. Ценов“. Целта на 

обучението по програмата е да осигури на бъдещите специалисти необходимия спектър от 

знания за разработването и ръководенето на проекти – както в рамките на Европейския 

съюз, така и на международно равнище.  

Магистърската програма цели придобиване на знания за спецификата на 

съвременната сфера на международните проекти; проектното финансиране и бюджетиране; 

създаването и управлението на проектните екипи, одитирането на проекти и др. Обучението 

по програмата развива умения за прилагане на интердисциплинарен подход при 

разрешаване на реални практически казуси и проблеми, свързани с управлението и 

администрирането на проекти; изгражда умения и компетенции за обработване, 

селектиране на информация, прецизна работа с различни информационни източници; 

изграждане на независимост от външни ресурси и външно влияние.  

Обучението по магистърската програма спомага за придобиване на практически 

навици за самостоятелност при вземане на стратегически решения, както на фирмено, така 

и на международно равнище, разработване на проекти, съставяне и управление на екипи и 

др. Изграждане на способност за регулиране на конфликтни ситуации; привикване към 

гъвкавост и умения за приспособяване към времето и местонахождението. 

Професионална реализация: Завършилите МП „Международни проекти“ могат да 

се реализират професионално във фирми, които работят в сферата на администриране и 

управление на различни видове проекти – на локално регионално, национално, европейско 

или международно равнище. Завършилите програмата студенти могат да намерят 

реализация като специалисти по управление на проекти, експерти и функционални 

мениджъри. 

 

 

 

 



ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА  

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Основи на международните проекти“.Целта на дисциплината е да предостави 

знания за същността на международната проектната дейност, планирането и инициирането 

на проекти, проектните компоненти, изпълнението, оценката и приключването на проекти. 

Интегрирани процеси в проектното управление. Целта на дисциплината е да 

представи този тип управление като съвкупност от процеси, които следва да бъдат ясно 

дефинирани и контролирани. Дисциплината дава възможност да се запознаят студентите с 

основните процеси, протичащи в една проектно ориентирана организация, както и да 

придобият умения за тяхното моделиране и контролиране. 

Въведение в международните икономически отношения. Дисциплината е 

предназначена за студенти магистърско обучение, завършили бакалавърска степен в 

икономическа специалност, различна от "Международни икономически отношения". 

Дисциплината дава знания за  основните понятия, явления и закони в съвременното 

световно стопанство, формите и методи на интернационализация на фирмите и практически 

познания, свързани със сключването и изпълнението на външнотърговските договори. 

Акцентира се предимно на теоретическите знания и аналитичните умения, които трябва да 

получат студентите при изучаването на тази дисциплина. Използват се примери както от 

практиката на нашата страна, така и от международната практика 

Втори модул: Във втори модул  на първи семестър се изучават „Техники на 

проектното финансиране“, „Европейски проекти“, „Проектни екипи“ 

Техники на проектното финансиране. Учебната дисциплина осигурява развитие на 

компетенции в областта на анализа, съпоставката и избора между разнообразни техники за 

финансиране на проекти. Разгледани са разнообразни подходи и оптимизационни модели 

за алтернативно и комбинативно проектно финансиране. Представен е иконометричен 

апарат за определяне на финансово-инвестиционните характеристики на техниките за 

проектно финансиране. Разгледани са техниките за проектно финансиране при бизнес и 

публични бенефициенти. 

Европейски проекти. Целта на дисциплината е да запознае обучаемите с основните 

програми и начини за финансиране, които са в рамките на Европейския съюз. Курсът 

предоставя информация за институционалното осигуряване на проектите, финансовите 

инструменти, които се използват в България за финансиране на проекти в различни 

области. 



Проектни екипи. Целта на дисциплината е да предостави систематизирано знание 

за същността и спецификата на проектните екипи, тяхното изграждане и управление, както и 

да развие практически умения свързани с екипната работа. 

 

Втори семестър  

Първи модул:  

Одит на проекти. Основна цел на курса е да даде на научно-практическо ниво 

знания на студентите за организацията, методологията и функционирането на одита на 

проекти, финансирани както със средства на Европейския съюз, така и с бюджетни 

средства. Като цяло в курса е потърсен баланса между теория и практика в организацията и 

функционирането на външния и вътрешния одит. 

Магистърски семинар по Международни проекти. Магистърският семинар 

осигурява възможност обучаваните да се запознаят с методологията и методиката на 

научното изследване: да могат да формулират магистърска теза; да знаят процедурата за 

организация на набирането на данни и обработката на литературния материал; да 

структурират, обобщават, да търсят връзки и да формират перспективна 

външноикономическа визия. 

Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

Международни стандарти при управление на проекти. Целта на 

дисциплината е да представи наложилите се в световен мащаб стандарти за 

управление на проекти. Дисциплината дава възможност на обучаемите да се 

запознаят с основните стандартизирани методологии за проектно управление, както и 

да придобият умения за тяхното използване. 

Софтуерни системи за управление на проекти. Целта на курса е да осигури 

познаване и умения за работа със софтуер, чрез който да бъде оптимизиран 

процесът по управление на даден проект, което от своя страна е предпоставка за 

спестяване на време, разходи и др. ресурси. 

 

Втори модул: 

Разработка и защита на дипломна работа. 

 


