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Магистърската програма по „Европейски бизнес и регулации” към специалност 

„Международни икономически отношения“ предоставя съвкупност от междукатедрено 

осигурени учебни дисциплини, чиято основна цел е да покрие потребността от специфично 

и конкурентно познание за успешно опериране в рамките на европейското бизнес 

пространство. Учебната програма осигурява придобиване на теоретична и приложна 

подготовка в областта на основите на правото на ЕС, европейските бизнес регулации в 

различни сектори на икономиката и управлението, международния финансов мениджмънт, 

управлението и регулирането на държавните дългови експозиции, управлението на 

инвестиционните потоци и извършването на валутни сделки в условията на регулиран 

общоевропейски пазар, регулациите в областта на мерките срещу изпирането на пари в 

среда на глобални платежни потоци и интегрирани банкови системи, европейските проекти и 

международната търговия с интелектуална собственост. Предназначена е за студенти, 

завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в Професионални направления 3.8. 

Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм. 

Магистърската програма създава и развива умения и компетенции за: 

 прилагане на печеливши бизнес решения в условия на национални данъчни 

режими и политики за общоевропейска фискална хармонизация; 

 анализиране на ефектите и последствията от политиките на ЕС и налаганите 

национални и общоевропейски регулации; 

 вземане на финансови и инвестиционни решения фирмата при опериране на 

общоевропейския пазар; 

 за анализ на състоянието на дълга и оценка на  влиянието му върху фирмите; 

 прилагане на познанията за европейското право; 

 компетенциите по управление на валутните операции (дилингови, 

инвестиционни, кредитни); 

 самостоятелен опит за разрешаване на проблеми от реалната среда и 

вземане на решения; 

 гъвкавост и адаптивност. 



 

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Основи на правото на Европейския съюз. Учебната дисциплина „Основи на 

правото на ЕС“  предлага систематизирани базови знания за основните институции и 

правната система на ЕС, които създават нормативни условия за осъществяване на 

бизнеса. В него са обхванати въпросите за характеристиката на ЕС, видовете и 

компетенциите на неговите институции, същността, източниците и субектите на 

правото му, правната уредба на данъчното облагане на стопанските субекти, 

избягването на двойното данъчно облагане и борбата с данъчните измами, както и 

хармонизацията на българското данъчно право с данъчното право на ЕС. Разгледано 

е прилагането на правото на ЕС и защита при нарушаването му. 

Управление на капиталите във фирмата. Учебната дисциплина „Управление 

на капиталите във фирмата“ формира теоретичната база и практически способности, 

свързани с капиталовия мениджмънт на ниво фирма и максимизирането на 

акционерното богатство в условия на пазарни лихви, риск и регулаторна рамка за 

борсова търговия с корпоративни ценни книжа. В рамките на курса се развиват 

компетенции по формиране, оптимизиране и реструктуриране на фирмената 

капиталова структура.  

Въведение в международните икономически отношения. Учебната 

дисциплина "Въведение в международните икономически отношения" е предназначена 

за студенти магистърско обучение, завършили бакалавърска степен в икономическа 

специалност, различна от "Международни икономически отношения". Тя предоставя 

знанията, необходими за анализиране и оценка на процесите, протичащи в 

съвременната световна икономика. Запознава обучаемите с целите и инструментите 

на протекционистичната политика, ползите от международната търговия и 

либерализацията на международните икономически отношения. Дискутира се 

структурата на външнотърговските договори, стандартни клаузи при тяхното 

сключване и основни положения при франкировка в международната търговия. 

Изучават се основните теории за мотивацията и формите на фирмената 

интернационализация. 

 

 

 



Втори модул: 

Европейски бизнес регулации. Учебната дисциплина „Европейски бизнес 

регулации“ предоставя комплексни и систематизирани знания и развива умения и 

компетенции, свързани със същността и целите на регулациите, възможните равнища 

и модели на прилагане в рамките на Европейския съюз. Тя обхваща въпросите на 

регулиране на финансовия сектор, международната и вътрешнообщностна търговия, 

аграрния сектор,  трудовия пазар, свързани с околната среда и използването на 

природни ресурси, които оказват въздействие върху бизнеса.  

Управление на държавния дълг. Учебната дисциплина „Управление на 

държавния дълг” формира теоретичната база и практически способности, свързани с 

капиталовия мениджмънт на ниво фирма и максимизирането на акционерното 

богатство в условия на пазарни лихви, риск и регулаторна рамка за борсова търговия с 

корпоративни ценни книжа. В рамките на курса се развиват компетенции по 

формиране, оптимизиране и реструктуриране на фирмената капиталова структура.  

Международен финансов мениджмънт. Учебната дисциплина "Международен 

финансов мениджмънт" представя теориите, концепциите, техническият 

инструментариум и практическите измерения на финансовия мениджмънт на 

международната фирма. Курсът е много актуален от гледна точка на процесите на 

глобализация и интеграция на икономическите и финансови процеси. Той подготвя 

студентите за работа в условията на силно динамична и отворена икономика, 

взаимодействаща си активно с други икономики и международните пазари. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Валути и валутни сделки. Учебната дисциплина „Валути и валутни сделки“ 

формира теоретичната база и практически способности, свързани с капиталовия 

мениджмънт на ниво фирма и максимизирането на акционерното богатство в условия 

на пазарни лихви, риск и регулаторна рамка за борсова търговия с корпоративни ценни 

книжа. В рамките на курса се развиват компетенции по формиране, оптимизиране и 

реструктуриране на фирмената капиталова структура.  

Магистърски семинар по Европейски бизнес и регулации. Учебната 

дисциплина „Магистърският семинар по Европейски бизнес регулации“ 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 проспективна външноико-



номическа визия. В нея са представени и основните изисквания по отношение на 

съдържание, структура и оформление на дипломната работа 

 

Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

Европейски проекти. Учебната дисциплина „Европейски проекти“ запознава 

обучаемите с основните програми и начини за финансиране, които са в рамките на 

Европейския съюз. В нея се разглеждат въпросите на институционалното 

осигуряване на проектите и финансовите инструменти, които се използват в 

България за финансиране на проекти в различни области. 

Международна търговия с интелектуална собственост. Учебната 

дисциплина "Международна търговия с интелектуална собственост"  цели да 

запознае обучаемите с основните видове продукти на интелектуалния труд и 

начините за тяхната защита и търговията с тях. В нейните рамки се разглеждат и 

различните видове международни споразумения, които подпомагат дейността по 

регистрация и защита на обектите на интелектуалната собственост и начините за 

осъществяване на търговия с тях на международно ниво. 

 

Втори модул 

Разработка и защита на дипломна работа 


