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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 НА СПЕЦИАЛНОСТ 

 „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  

„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ” 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 
 

В специалността “Управление на европейски инфраструктурни проекти” се подготвят 

специалисти с образователна степен “магистър” и професионална квалификация 

“магистър-инженер” по управление на инфраструктурни проекти към професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, в област 5. Технически науки.  

Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към лица с инженерно и 

урбанистично висше образование по специалности от област 5.7 „Архитектура, 

строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко 

добър (4.00) със степен „бакалавър” и/или „магистър”.  

Обучението осигурява теоретични знания и практически умения в следните сфери:  

 управление на интегритета в проекта;  

 управление на обхвата на проекта;  

 управление на времето в проекта;  

 управление на цената в проекта;  

 управление на качеството в проекта;  

 управление на човешките ресурси в проекта;  

 управление на комуникацията в проекта;  

 управление на риска в проекта;  

 управление на ресурсното осигуряване в проекта. 

Формата на обучение е задочна – срещу заплащане при условията на чл. 21 от Закона за 

висшето образование, а за студентите, завършили редовния бакалавърски курс на 

обучение по специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – при условията на 

държавна поръчка с класиране за бройките отпуснати от Министерски съвет (класирането 

на кандидатите е по успех от дипломата за висше образование). 

Обучението на “магистър-инженерите” по “Управление на европейски инфраструктурни 

проекти” е с продължителност от четири семестъра, в т. ч. 3 учебни семестъра и 1 

семестър за разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия. 
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Завършилите специалността извършват дейности, свързани с: 

 предварителни проучвания, необходими за проектирането на обекти на техническата и 

социалната инфраструктура; 

 управление на риска, качеството и цената  в проекта; 

 планиране на ресурсите (финасови, материални и човешки), необходими за 

изграждането на обекта; 

 решаване на екологични проблеми при изграждане на инфраструктурни обекти; 

 екологична оценка на инфраструктурните проекти; 

  използване на  съвременните информационни технологии и техники при проучването, 

проектирането на инфраструктурни проекти; 

 провеждане на  научни и научно приложни изследвания в областта на проектирането 

на инфраструктурни обекти; 

 извършване на експертна и консултантска дейност при сделки и процедури с 

недвижими имоти. 

В своята професионална реализация завършилите специалността използват богата и 

разнообразна информация по продукти, ориентирани към автоматизация на услугите при 

управление на проекти (кадастър и имотна регистрация, пазарни данни за сделки с 

недвижими имоти, софтуерни продукти и географски информационни системи). 

Използват се и се прилагат наши, европейски и световни оценителски стандарти, 

принципи и техники, подходящи за условията на страната. 

Практическата реализация на завършилите специалност “Управление на европейски 

инфраструктурни проекти” се осъществява в: 

 структури на държавната, регионалната и общинската администрация; 

 структури на финансовата  и съдебната система; 

 проектански фирми у нас и в чужбина; 

 строителни фирми у нас и в чужбина; 

 научно-изследователски институти; 

 висши училища; 

 професионални гимназии. 

 

 

 


