
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ 
 

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК 
 

за разпределение на специалностите във Висшето училище  

по застраховане и финанси по катедри към висшето училище 

 

 А. Катедра „Финанси” 

 I. Специалности в ОКС „бакалавър” 

 1. Финанси 

 2. Международен бизнес и финанси 

3. Финансов мениджмънт и маркетинг 

4. Бизнес икономика, предприемачество и иновации 

 

          II. Специалности в ОКС „магистър” 

1. Финанси 

2. Финансов мениджмънт и маркетинг 

3. Банков мениджмънт и инвестиционна дейност 

4. Финанси (журналистика и продуцентство) 

5. Финанси (кино и шоубизнес) 

6. Бизнес предприемачество и иновации 

7. Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, 

предприемачество и чисти технологии) 

8. Бизнес и дигитална трансформация (блокчейн иновации) 

11. Брокерство и оценяване на недвижими имоти 

12. Продажби, бизнес финанси и комуникации 

13. Финансов мениджмънт и маркетинг (съвместно обучение с 

Шефилдския университет) 

14. Банково дело и финанси (съвместно обучение с Шефилдския                                                     

университет)  
 

Б. Катедра „Застраховане и осигуряване” 

I. Специалности в ОКС „бакалавър” 

1. Застраховане, осигуряване и финанси 

 

II. Специалности в ОКС „магистър” 

1. Застрахователен бизнес и риск мениджмънт 

2. Пенсионно и здравно осигуряване 

 

В. Катедра „Счетоводство и контрол” 

I. Специалности в ОКС „бакалавър” 

1. Счетоводство, контрол и финанси 

2. Счетоводство и финанси (съвместно обучение с Шефилдския                                                 

университет) 

 

 



II. Специалности в ОКС „магистър” 

1. Счетоводство, контрол и корпоративен анализ 

2. Дигитален маркетинг и онлайн анализ 

 

Г. Катедра „Маркетинг и мениджмънт” 

I. Специалности в ОКС „бакалавър” 

1. Маркетинг, продажби и бизнес в интернет 

2. ИТ анализ и бизнес стратегии 

3. Бизнес психология и човешки ресурси 

4. Бизнес мениджмънт и маркетинг, с преподаване на английски  език 

5. Маркетинг (съвместно обучение с Шефилдския                                                 

университет) 

 

II. Специалности в ОКС „магистър” 

1. Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма 

2. Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ 

индустрията 

3. Бизнес мениджмънт и маркетинг в туризма 

4. Бизнес мениджмънт и маркетинг, с преподаване на английски  език 

5. Бизнес мениджмънт и маркетинг в туризма с преподаване на 

английски език 

6. Бизнес софтуер и ERP платформи 

7. Икономика (лидерство и мениджмънт), с преподаване на английски  

език 

8. Управление на човешките ресурси и лидерско поведение 

9. Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност) 

10. Е-търговия и екосистеми на логистични и доставни процеси 

11. Бизнес умения за бъдещето 

12. Фасилити мениджмънт и управление на недвижима собственост 

13. Бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации 

14. Международни отношения, глобална икономика и стратегически  

анализ 

15. Финансов мениджмънт и маркетинг (съвместно обучение с 

Шефилдския университет) 

16. Бизнес мениджмънт, технологии и иновации (съвместно обучение с 

Шефилдския университет) 

17. Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (съвместно обучение 

с Шефилдския университет) 

18. Дигитален маркетинг и социални медии (съвместно обучение с 

Шефилдския университет 


