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В отговор на потребностите на 

пазара катедра „Индустриален 

бизнес и предприемачество” (ИБП) е 

създадена през 2008 година, като 

приемник на катедра „Икономика и 

управление”, основана през 1953 

година.  

Още със създаването 

участниците в катедра ИБП под 

ръководството на нейния 

ръководител проф. д.ик.н. Б. 

Хаджиев с помощта на 

преподавателите от УНСС - проф. д-р 

Йор. Владимирова, доц. д-р Г. 

Попов  и доц. д-р П. Димитрова от 

ИИИ при БАН подготвиха и осигуриха 

акредитацията на професионално 

направление „Общо инженерство” и 

професионално направление 

„Икономика”. 

Успешно завършилите 

обучението по специалност 

„Икономика на туристическата 

индустрия“ в професионално 

направление „Икономика” 

придобиват квалификация 

„икономист”. 

 

Обучението по специалността се 

извършва от едни от най-

квалифицираните специалисти в 

областта на икономиката и 

управлението в региона и с прякото 

участие на представители на 

бизнеса. 

Завършилите ОКС „магистър“ 

са висококвалифицирани кадри със 

задълбочена научно-теоретична и 

практическа икономическа и 

управленска  подготовка, способни 

да реализират специализираните си 

знания на различни равнища  в 

туристическата индустрия. 

Придобилите ОКС “магистър”, 

заедно с усвояването на 

специализирани и 

широкопрофесионални знания в 

областта на икономиката и 

управлението на туризма, могат да 

извършват и научно-

изследователска, и приложна 

дейност в редица съвременни 

направления на икономическата 

наука, съобразени с актуалните 

промени и с добрите туристически и  

 

индустриални практики в развитите 

страни. 

Продължителността на 

обучението е една година за 

завършилите образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” от професионално 

направление 3.8 Икономика, от 

професионално направление 3.9. 

Туризъм и специалност  

„Индустриален мениджмънт“ от 

професионално направление 5.13. 

Общо инженерство в УХТ, и две 

години за студентите, завършили 

специалности от други 

професионални направления. При 

задочната форма на обучение 

сроковете са същите. 

 


