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ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО, 
ИНОВАЦИИ 
Повече от 30 години екипът на Международното 
висше бизнес училище работи за създаване 
на подкрепяща образователна, бизнес среда, 
изпълнена с идеи, иновации, сътрудничество и 
общуване. 

Чрез  комбинация от  модерно обучение, 
актуални научни изследвания и висока социална 
отговорност се стремим да изграждаме нашите 
студенти като самостоятелни личности, 
пълноценни и успели предприемачи, бизнесмени 
и общественици които притежават критично 
мислене, творческо въображение и гъвкави 
умения да прилагат усвоените знания и 
компетенции за успешното осъществяване 
на своите идеи, инициативи и цели.  Ние ги 
стимулираме да се надграждат, да израстват и да 
развиват своята кариера с увереност. Подкрепяме 
и насърчаваме предприемаческият им дух и 
стартирането на нови лични бизнес начинания. 

Заедно с нашите бизнес партньори определяме 
необходимите компетенции за всяка от 
предлаганите специалности и професии, които 
съчетани със задълбочени академични знания, 
правят образованието в нашия университет 
практически приложимо, успешно и желано. 

Много от програмите ни са плод на дългогодишно 
международно патньорство с престижни 
университети, с национално представени 
бизнес организации и стратегически бизнес 
партньори. Ние предлагаме програми за обучение 
и образование през целия живот - бакалавърски, 
магистърски и докторски програми, както и 

специализирано обучение, свързано с актуалната 
професионална квалификация и преквалификация 
в обучителната ни платформа My University.

Изградихме гъвкава система от различни форми 
на преподаване и учене така, че обучението да е 
в синхрон с различния ритъм на живот на всеки 
един студент. 

За нас иновацията и дигитализацията на 
цялостния обучителен процес е приоритет. 
Непрекъснато развиваме качеството и 
възможностите на дистанционното обучение, 
за да отговорим на изискванията на нашето 
съвремие. Това дава възможност на студентите 
ни да се обучават в над 240 виртуални класни 
стаи и да имат онлайн достъп, 24 часа/7 дни 
в седмицата, до богати дигитални ресурси от 
информация  с над 20 000 електронни учебници, 
книги, презентации и аудио и видео материали.  

Нашите ценности са вяра в по-доброто - в по-
доброто образование на нашите студенти, в 
по-добрия бизнес, в по-добрия свят. Вярвяме в 
по-доброто бъдеще за всички нас!

Защото знанието е светлина!



2
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Модел на 
компетенциите
Всяка година съдържанието на програмите се 
обновява съобразно модел на компетенции, 
който се разработва за всяка една конкретна 
специалност. 

Чрез този модел за съставяне на учебните 
програми студентите получават еднакво 
ниво на знания и компетенции, незвисимо от 
формата на обучение. 



Личностни компетенции за ефективност
Междуличностни умения / Интегритет / Професионализъм / Инициатива / Надеждност / 
Адаптивност и гъвкавост / Учене през целия живот 

Компетенции на работното място
Работа в екип / Фокус към клиента / Планиране и организиране / Креативно 
мислене / Решаване на проблеми и вземане на решения / Графици и 
координиране / Проверка, изследване и докладване / Базови бизнес умения

Секторни компетенции – широки
Компетенции, които са специфицирани от бизнеса като цяло

Технически компетенции за сектора
Компетенции, които са специфицирани от бизнеса в сектора 
на Администрацията и управлението, Икономиката и Туризма

Ниво

1

Ниво

3

Ниво

4

Ниво 

5

Академични компетенции
Езици / Математика / Наука и технологии / Писмени и устни комуникации / Критично 
и аналитично мислене / Базови компютърни умения

Ниво

2

Кадрово осигуряване / 
Информиране / Делегиране / 
Работа в мрежи / Мониторинг на 
работата / Предприемачество / 
Подкрепа на другите / Мотивиране 
и вдъхновяване / Развитие и 
менторство / Стратегическо 
планиране /Разработване и оценка 
на бюджети / Изясняване на роли 
и цели / Управление на конфликти 
и изграждане на екипи / Визия за 
развитие и организация / Мониторинг 
и контрол на ресурсите

Управленски компетенции

4

Специфични 
изисквания 
за заемане на 
определена 
длъжност
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В Топ 10 на университетите в България;

Лидер в дистанционната форма на обучение от 
2005 година;

Международни сертификати за оценка и работа 
в онлайн среда;

Персонално отношение, обучение в малки 
групи и индивидуални консултации;

Богата библиотека от дигитална учебна 
литература;

Висококвалифицирани преподаватели  с богат 
практически опит;

Участие в индивидуални и екипни бизнес и 
научни проекти;

Център за кариерно развитие;

Студентска мобилност по програма Еразъм+;

Високотехнологични учебни сгради в модерна 
градска среда.

Защо МВБУ? 

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

МВБУ работи по програма „Еразъм +” в 
тясно сътрудничество с 23 университета 
от 13 европейски държави. Всеки студент, 
в бакалавърска или магистърска степен, 
има възможност за следване, обучение и 
придобиване на професионален опит в 
чужбина.

Студентите на МВБУ получават индивидуална 
консултация за възможностите за студентска 
мобилност. 

МВБУ предоставя възможност за участие в 
национална стажанска програма на МОН.
Осигурява допълнителна информация за 
студентски стажове в корпорации и фирми.

Обучение в чужбина

СТАЖ в България
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Най-добрата причина за основаването на фирма е да 
се създаде продукт, с който светът да стане по-добро 
място за живеене.

БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Гай Кавазаки, предприемач 

Предприемачеството е свързано със стартирането на 
нов бизнес. Целта е да се извърви пътят от възникването 
на една идея за нов продукт, услуга или пазар до 
нейното реализиране и оживяване чрез прилагането 
на нови знания. Този процес е свързан с разрешаването 
на проблеми, отнасящи се до задоволяването на 
потребителските нужди на обществото и качеството 
на живот. Създаването на собствен бизнес е изкуството 
да превърнете хобито си в професия и свободата 
да работите за себе си. Това е път към личната ви 
независимост, към финансово ви благополучие, но този 
път е осеян с несигурност и рискове. Специалността 
„Бизнес администрация и предприемачество“ е вашето 
оръжие срещу всички трудни обстоятелства, съпътстващи 
новостартиращите бизнеси. Обучението ще ви помогне 
да развиете предприемаческия си потенциал и ще ви 
направи уверени и успешни в света на бизнеса. 

Ако мислите креативно, ако сте инициативни, ако не 
се страхувате да рискувате, ако сте ориентирани към 
резултатите и нямате търпение да се научите как да 
изградите нещо от нулата, специалността „Бизнес 
администрация и предприемачество“ е точно за вас и ще 
ви даде свободата, от която имате нужда. Вашето място в 
света на успешните в бизнеса ви очаква! 

240 ECTS кредита

Редовна и дистанционна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Най-добрата причина за основаването на фирма е да 
се създаде продукт, с който светът да стане по-добро 
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През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще 
започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. 

В трети и четвърти курс ще задълбочите уменията си и ще развиете потенциала си на предприемач. 
Ще се запознаете с важни инструменти за полагане на основите и изграждане на устойчив бизнес. 
Ще разработите бизнес модел за новостартираща фирма, в който ще приложите на практика всичко, 
което сте научили до сега. 

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Въведение в предприемачеството

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Цифрова икономика

Социално предприемачество

Предприемачество и иновации

Международен бизнес

Стратегическо управление

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация 

Право на интелектуалната собственост

Връзки с обществеността

Моделиране и анализ на решения / Бизнес 
планиране в предприемачеството

Право на ЕС / Управление на операциите

Разработване на бизнес проект / 
Дигитални бизнес модели

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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Бизнесадминистрация и 
дигитален мениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ

Компаниите, които искат да просперират, трябва 
непрекъснато да променят начина, по-който правят 
бизнес, като внедряват нови цифрови технологии. 
Само така могат да бъдат в крак със съвременната 
дигитализация на производствените и управленски 
процеси. Предимствата от дигиталната трансформация 
за бизнеса са по-добри и бързи методи за обработка 
на информация, нови подходи в обслужването на 
клиенти и иновативни начини на комуникация с хората. 
Специалността „Бизнес администрация и дигитален 
мениджмънт“ ще ви даде шанс да се справяте с лекота 
с предизвикателствата, които цифровизацията поставя 
пред организациите. 

Ако сте любознателни и нетърпеливи да се докоснете 
до най-новите изобретения в областта на електронните 
продукти и софтуера, адаптирате се бързо към 
иновациите и промените и искате да разбирате 
потребителските нагласи към новите технологии, то 
„Бизнес администрация и дигитален мениджмънт“ е 
специалността, за която не трябва да се колебаете. 

Няма алтернатива на цифровата трансформация. 
Визионерските компании ще измислят нови 
стратегически възможности за себе си - тези, които не 
се адаптират, ще се провалят.

Джеф Безос, Amazon

Няма алтернатива на цифровата трансформация. 
Визионерските компании ще измислят нови 
стратегически възможности за себе си - тези, които не 

240 ECTS кредита

Редовна и дистанционна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)
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През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще 
започнете да разбирате същността на икономиката и бизнеса. 

В трети и четвърти курс ще влезете в ролята на дигитален мениджър. Ще се запознаете с важни 
дигитални технологии и инструменти. Ще разработите бизнес проект за дигитална трансформация 
за конкретна фирма, в който ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега. 

Микроикономика 

Научна етика 

Бизнес комуникации 

Основи на управлението 

Бизнес математика 

Макроикономика 

Основи на правото 

Информатика

Цифрова икономика

Дигитални технологии и бизнес

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Моделиране и анализ на решения

Дигитален маркетинг

Международен бизнес

Стратегическо управление

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Количествени методи за анализ 

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация 

Право на интелектуалната собственост

Проучвания в дигитална бизнес среда / 
Дигитални бизнес системи

Дигитални бизнес модели / 
Управление на информацията в организациите

Разработване на бизнес проект / 
Технология и социални трансформации

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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Бизнесадминистрация и 
управление на проекти

Управлението на проекти е мощен бизнес инструмент, 
който може да увеличи шансовете за успех и да помогне за 
ефективното и навременно постигане на поставените цели 
на всяка компания. Развитието и дейността на бизнеса 
водят до момент, в който успехът зависи от мениджърът 
на проекти, умеещ  да съчетава в едно съвършено цяло 
финансите, времето и хората, за да постига желаните 
резултати в рамките на определените срокове и бюджет. 

С обучението си по специалност „Бизнес администрация и 
управление на проекти“ вие ще разберете как да постигате 
големи цели и високи стандарти независимо от областта 
и мащаба на проектите, които ръководите. Ние ще ви 
дадем знания, компетенции, добри практики и методи за 
управление, с които ще оптимизирате процеса, времето и 
ресурсите за постигане на очакваните резултати. 

Ако сте комуникативни, организирани и мечтаете да 
управлявате предизвикателни дейности и екипи от хора, 
ако качеството, поставените срокове и точността са 
важни за вас, ако не се страхувате от изненади, тогава 
изберете обучение в специалност „Бизнес администрация 
и управление на проекти“. 

Управлението на проекти е като жонглиране с три 
топки – време, цена и качество.

Джеф Райс

240 ECTS кредита

Редовна и дистанционна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Управлението на проекти е като жонглиране с три 
топки – време, цена и качество.
Управлението на проекти е като жонглиране с три 
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През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще 
започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. 

В трети и четвърти курс ще гледате света през очите на мениджър на проекти. Ще се запознаете с 
важни модели за управление, софтуерни продукти и инструменти. Ще разработите стратегия и план за 
управление на конкретен проект, в който ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега. 

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Планиране и контрол на проекти

Управление на качеството и риска

Моделиране и анализ на решения

Управление на проекти в публичния сектор

Международен бизнес

Стратегическо управление

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Финансово управление на проекти

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация 

Право на интелектуалната собственост

Право на ЕС / Проекти и фирмена стратегия

Финансиране на проекти по програми от ЕС / 
Управление на договорите при проекти

Разработване на бизнес проект / Личностни и 
социални компетенции при проекти

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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Бизнесадминистрация и 
приложна психология

Мениджърите днес се сблъскват с множество 
проблеми в следствие на динамично променящата се 
професионална бизнес среда, които поставят хората в 
сложни социални и бизнес взаимоотношения. 

Личностната удовлетвореност и емпатията са фокусът 
на добрия мениджмънт. 

С обучението в програмата „Бизнес администрация 
и приложна психология“ вие ще придобиете 
професионални умения да решавате значими 
психологически, личностни и социални проблеми в 
организацията, да използвате умело методите на бизнес 
медиацията, да развивате потенциала на хората и да ги 
управлявате. 

Ако сте търпелив и грижовен и бихте искали да 
направите трудовата среда на хората по-спокойна и 
удовлетворяваща, за да бъдат по-продуктивни, ако 
искате да знаете как да ги мотивирате, за да ви следват 
доброволно, помислете за тази уникална специалност. 

240 ECTS кредита

Редовна и дистанционна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Никой човек не е достатъчно добър, за да 
управлява друг човек, без съгласието му.

Ейбрахам Линкълн, президент на САЩ

Никой човек не е достатъчно добър, за да 
управлява друг човек, без съгласието му.
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През първите две години ще изучавате дисциплини, които ще ви осигурят усвояването на 
базисни знания в областта на администрацията, управлението и психологията. 

През третата и четвъртата година ще изучавате дисциплини с практическа насоченост и приложен 
характер, които ще ви предоставят по-специфични знания, умения и компетенции, необходими за 
бъдещата ви професионална дейност.

Микроикономика

Научна етика

Психо-физиологични основи на човешкото 
поведение

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Когнитивна психология

Управление на проекти

Основи на статистиката за социалните и 
поведенческите науки

Качествени методи

Управленско счетоводство

Трудова психология 

Информатика

Международен бизнес

Стратегическо управление

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Психология на личността

Социална психология

Финанси

Счетоводство

Практическа философия / Стопанска история

Практическа философия

Организационна психология

Психология на общуването

Данъци и данъчна администрация 

Право на интелектуалната собственост

Епистемология / Психология на пола

Икономическа психология / Психология на 
рекламата и потребителското поведение

Разработване на бизнес проект / 
Дигитални бизнес системи

Икономическа психология

Разработване на бизнес проект

Дигитални бизнес системи

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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Маркетинг, комуникации и 
иновации

Ролята на маркетингът е да създава потребители  за една 
организация, за да може тя да се развива и да постига 
възможно най-големи печалби. Свързан е с дейности 
като привличане и задържане на клиенти, увеличаване 
на продажби, развитие на иновативен асортимент от 
продукти.  

Маркетингът  разкрива и създава пазарни възможности 
за фирмите, предпазва ги от заплахите на обкръжаващата 
среда, помага им да разбират по-добре потребностите 
на клиентите и да познават конкурентите чрез пазарни 
проучвания и анализи. 

Целта на програмата по „Маркетинг, комуникации и 
иновации“ е да формира вашите познания и практически 
компетенции в областта на целия маркетингов микс – 
продукт, ценообразуване, дистрибуция и маркетингови 
комуникации. 

Ако сте ориентирани към хората, детайлите, анализите 
и резултатите, и изгаряте от нетърпение да научавате  за 
новите тенденции, за да сте в крак с тях, то маркетингът 
е за вас.

Целта на маркетинга е да познава и разбира 
клиента толкова добре, че продуктът или 
услугата да му пасва и да се продава от само 
себе си.

Питър Дракър

Целта на маркетинга е да познава и разбира 
клиента толкова добре, че продуктът или 

240 ECTS кредита

Редовна и дистанционна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)
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През първите две години ще положите основите на икономическите знания 
и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. 

В трети и четвърти курс ще влезете в ролята на маркетолог. Ще се запознаете с важни маркетингови 
тактики и инструменти. Ще разработите бизнес проект за конкретна фирма, в който ще приложите 
на практика всичко, което сте научили до сега. 

Микроикономика

Научна етика

Теория на комуникациите

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Цифрова икономика

Потребителско поведение

Продуктова и дистрибуционна политика

Невромаркетинг

Маркетингови проучвания

Управление на иновациите

Интегрирани маркетингови комуникации

Маркетингово планиране и управление на 
взаимоотношенията с клиенти / 
Моделиране в маркетинга

Въведение в маркетинга

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Връзки с обществеността

Финанси

Счетоводство

Език, култура и комуникация в организациите

Философия / Стопанска история

Право на интелектуалната собственост

Международен маркетинг

Ценова политика

Маркетинг на финансовите услуги

Бизнес преговори

Управление на продажбите / 
Комуникация на сложни данни и знания

Финансиране на иновациите / 
Бранд мениджмънт

ИК
ОН

ОМ
ИК

А

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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Международен 
бизнес

Целта на програмата по „Международен бизнес“ е да ви 
даде знания и умения да осъществявате международни 
бизнес операции извън границите на страната ни.  В 
условията на глобалния свят фирмите ускоряват 
развитието си чрез навлизането на международни 
пазари. 

Успешната им дейност там изисква добре да се познават 
особеностите на държавите, поведението на местните 
потребителите,  правомощията и изискванията 
на държавните власти, правата и задълженията 
на членството в интеграционни общности като 
Европейския съюз, както и бизнес практиките на 
основните конкуренти.

 За малка страна като България, експортът и вносът 
на стоки и всички други форми на международен 
бизнес имат водеща роля за успешното развитие на 
икономиката и благосъстоянието на хората. 

Ако мислиш глобално и си гражданин на света, ако 
мечтаеш за международна кариера и работа с различни 
култури,  ако силно желаеш да получиш образование 
без граници, тогава те очакваме в специалност 
„Международен бизнес“!

240 ECTS кредита

Редовна и дистанционна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Вече пет десетилетия милиони японци започват 
деня си с българско кисело мляко, което създава в 
поколения наред добро отношение към страната ни.  

„Ел Би Булгарикум“, българска компания

Вече пет десетилетия милиони японци започват 
деня си с българско кисело мляко, което създава в деня си с българско кисело мляко, което създава в 
поколения наред добро отношение към страната ни.  
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През първите две години ще положите основите на икономическите знания 
и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. 

В трети и четвърти курс ще се запознаете с характерните черти на международните бизнес операции, 
интеграционните процеси в ЕС, работата на международните организации. Ще разработите проекти 
по международен маркетинг и международен мениджмънт за конкретни фирми. Ще изучавате и 
втори чужд език.

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации 

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Цифрова икономика

Международна икономика

Въведение в предприемачеството

Връзки с обществеността

Международен бизнес

Международно търговско право

Бизнес анализ

Управление на иновациите

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Международни финанси

Международен маркетинг

Право на ЕС

Дигитални бизнес модели

Бизнес преговори / Международни 
макетингови комуникации

Анализ и регулиране на ВИД на България / 
Отчитане на външнотърговските сделки

Обща търговска политика на ЕС / 
Международна инвестиционна политика

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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Финанси и 
счетоводство

Счетоводството е един от опорните стълбове на всяка 
организация. Нито един бизнес не може да се развива 
успешно без да се вслуша в гласът на числата за 
кредити, дебити, приходи, разходи и печалба. 

Счетоводителят е „разумът“, който оценява финансовото 
състояние на бизнеса, изготвя отчети и анализи и 
дава съвети, за да могат, в зависимост от получените 
резултати, мениджърите да вземат информирани и 
ползотворни за фирмата решения. 

Знанията, които ще придобиете в специалността 
„Финанси и счетоводство“ намират приложение не само 
в работата ви, но и в ефективното управление на личния 
ви бюджет и ще осигурят стабилност и финансова 
сигурност на вашето домакинство. 

Ако обичате числата и искате да развиете уменията 
си да взимате правилни стратегически решения 
основани на данни и задълбочени анализи, ако искате 
да управлявате отговорно и устойчиво бюджета, с който 
разполагате и да не изпадате във финансови кризи, то 
тогава ви очакваме в тази специалност. 

240 ECTS кредита

Редовна и задочна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Животът е като счетоводството, трябва да има 
баланс.

Анонимен

Животът е като счетоводството, трябва да има 
баланс.
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През първите две години ще положите основите на икономическите знания 
и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. 

В трети и четвърти курс ще задълбочите уменията си и ще развиете потенциала си в областта на 
финансите и счетоводството. Ще се запознаете с важни инструменти за изготвяне на счетоводни 
отчети и финансови  анализи и ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега. 

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации 

Основи на управлението

Математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Цифрова икономика

Международни финанси

Управленско счетоводство

Финансово право

Публични финанси и данъчен мениджмънт

Банково счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бизнес анализ

Маркетинг

Търговско право

Управление на човешките ресурси

Статистика

Теория на счетоводството

Финансово счетоводство

Основи на финансовото управление на 
предприятието

Философия / Трудово и осигурително право

Счетоводни стандарти

Информационни системи и технологии в 
счетоводството

Финансов контрол

Независим финансов одит

Отчитане на външнотърговските сделки / 
Счетоводство на застрахователните предприятия

Счетоводство на юридическите лица 
с нестопанска цел / Счетоводство на 
осигурителните предприятия

Управление на иновациите / Финансови 
технологии и дигитално банкиране

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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Туризъм и 
предприемачество

Туризмът подобрява качеството на живот на всеки един 
от нас, създава емоционален и културен баланс, постига 
просперитет за обществото и икономиката. 

Той е  движещата сила за  съхранението на природата 
и културното наследство на народите за поколенията и 
осъществяването на културен обмен между хората от 
различни националности. 

Милиони работни места са свързани с успешното 
развитие и  управление на туристическия сектор. 

Специалността има за цел да ви подготви като 
специалисти, задълбочено познаващи  спецификите 
на предприемаческия бизнес в туризма притежаващи 
знания, умения и компетенции за създаване и управление 
на модели за устойчиво развитие на туристическия 
продукт или услуга.

Ако мечтаете професията ви да създава свят, изпълнен 
с преживявания и положителни емоции, ако сте 
откривател и приключенията са вашата страст , ако се 
зареждате с енергия от срещата с нови хора и култури, 
ако предприемаческия бизнес в туризма е вашата мечта, 
то специалността „Туризъм и предприемачество“ е за вас. 

240 ECTS кредита

Редовна, задочна и 
дистанционна 
форма на обучение

4 години (8 семестъра)
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Пътуването и смяната на мястото дават нов 
тласък на съзнанието.

Сенека

Пътуването и смяната на мястото дават нов 
тласък на съзнанието.

СПЕЦИАЛНОСТ
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През първите две години ще положите основите на икономическите знания 
и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. 

В трети и четвърти курс ще влезете в ролята на експерт в туризма и бъдещ предприемач.  Ще 
се запознаете с важни инструменти за разработване на туристически продукти и развитие на 
туристическа дестинация. Ще разработите бизнес проект за start-up в туристическия бизнес, в който 
ще приложите на практика всичко, което сте научили във вашето обучение.

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации 

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Междукултурни различия 
и гостоприемство 

Туристическо търсене 

Въведение в предприемачеството

Планиране и развитие на 
туристическите дестинации

Туристическо предлагане 

Нормативна уредба в туризма

Социална отговорност 
и устойчиво развитие

Дигитална трансформация в туризма

Социално предприемачество

Основи на маркетинга в туризма

Бизнес статистика

Въведение в туризма 

Управление на човешките ресурси

Психология

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Разработване на концепция за туристически 
продукт

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството 
в туризма

География за травел агенти

Екскурзоводство / 
Индустрия на гостоприемството

Туристически организации / Организация и 
планиране на кетъринг събития

Туроператорска и агентска дейност / 
Технология на хотелските операции

Бизнес преговори / 
Управление на специални събития

Изучавани дисциплини:

1-ви курс

3-ти курс

2-ри курс

4-ти курс
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УСЛОВИЯ 
и документи
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Условия за кандидатсване:

В МВБУ прилагаме световната универстетска 
практика за гъвкав прием, която позволява 
кандидатстване и прием в максимално удобен 
и кратък срок в периода януари-септември.

Кандидатствайте онлайн или на място в София 
и Ботевград с необходимите документи. 
Информация за класиране и записване 
получавате на посоченият от вас e-mail. 

Необходими документи 
за кандидатстване:

За ученици в последен клас – предварителен 
прием

 Мотивационно есе 

  Академична справка с оценките от първи 
срок на текущата учебна година

  Копие от документ за внесена такса 
за кандидатстване 

С диплома за средно образование, издадена 
след 2008 г.

 Копие от дипломата 

  Копие от документ за внесена такса 
за кандидатстване 

С диплома за средно образование, издадена 
преди 2008 г.

 Мотивационно есе 

 Копие от дипломата 

  Копие от документ за внесена такса 
за кандидатстване 

Необходими документи за записване

  Пакет документи за записване 
/получава се на място/

  Оригинал и копие на диплома 
за завършено образование

  Документ за платена такса 
за обучение за първия семестър

 Четири снимки паспортен формат

 Лична карта

Записването се извършва персонално 
от кандидата в гр. София, ул. „Винсент ван Гог“ №7 
или гр. Ботевград, ул. „Гурко“ №14, или чрез 
онлайн среща и куриер. 

Допълнителна информация на 
тел. 02/400 16 30 или info@ibsedu.bg

Кандидатсване Записване

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg
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Важна
информация



26

  За студенти в неравностойно положение: 

- хора с увреждания ( с ТЕЛК от и над 75%)

-  кръгли сираци (до 22 годишна възраст за 
редовна форма на обучение)  

Получават 50% отстъпка от семестриалната 
такса за целия период на обучение. 

ОТСТЪПКИ

  За семейства 

За двама или повече студенти от едно 
семейство, вторият и всеки следващ член 
на семейството (съпрузи, братя, сестри, 
родители и деца)  ползва 25% отстъпка от 
семестриалната такса през целия период на 
обучение. 

Такси 

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

Таксите могат да се заплатят:

 по банкова сметка на: 
Международно висше бизнес училище
РАЙФАЙЗЕНБАНК
Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF

  на място - с банкова карта 
на ПОС-терминал

 с ePay

Такси за учебна година за обучение в 
специалности от ОКС “Бакалвър” с преподаване 
на български език. 

Семестриална такса:

  Еднократно при записване на семестъра – 
1620 лв.

  Разсрочено плащане на две равни вноски за 
всеки семестър:

-  първа вноска за зимен семестър 
до 1 декември - 860 лв. 

-  втора вноска за летен семсетър 
до 1 април - 860 лв. 

Такса за кандидатстване: 50 лв. 

Такса за записване: 10 лв.



27

ОТВОРЕНИ ВРАТИ 
И КОНСУЛТАЦИИ
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В рамките на събитието „Дни на отворените 
врати“ ще получите възможността да се 
докоснете до усещането да бъдете студент 
в нашия модерен бизнес университет, 
съчетаващ  традициите с иновациите в бизнес 
образованието. 

Вие ще се срещнете и разговаряте с 
преподаватели, настоящи и дипломирани 
студенти, както и с членове на 
административния екип. 

Ще се запознаете детайлно с бакалавърските 
програми, с процедурите за кандидатсване и 
ще се потопите в атмосферата на кампуса.

Това е времето, в което да разберете:

  какви предимства ви предлага обучението 
в МВБУ

  каква специалност да изберете според 
своите интереси и мечтана кариера;

  коя е подходящата за вас форма на 
обучение;

  колко лесно може да бъде 
кандидатстването и записването.

Дни на отворените врати се провеждат в 
сградите на университета в:

  гр. София, ул. „Винсент ван Гог“ №7

  гр. Ботевград, ул. „Гурко“ №14.

ЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Ако искате да ни зададете своите въпроси, 
можете да заявите лично посещение и 
персонална консултация на doinfo@ibsedu.bg  
или на тел. +359 (0)2 400 16 30

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

Виж повече



1991
Българо-датски 
колеж за търговско 
и стопанско 
управление

COLLEGE

29

2003
Въвежда се Европейска 
та система за трансфер 
на кредити (ECTS)2002

Международно 
висше бизнес 
училище (МВБУ) 

1993
Първи випуск -
датският посланик 
Капел връчва 
лично дипломите

COLLEGE

Мостът към твоето 
успешно бъдеще 



2017
Нова сграда 
на Център за 
дистанционно 
обучение - София
Награда „Сграда на 
годината“

2023
Твоят модерен 
бизнес университет!2021

Традиции и 
иновации - Лидер 
в дистанционното 
обучение

2005
Член на световната 
мрежа GUIDE 
(Global Universities 
in Distance Education)

над 32  години история

над 25 000 дипломирани студенти

над 7 000 студенти, дипломирани в 
дистанционна форма

70 хабилитирани преподаватели

95% от завършилите студенти започват 
работа по специалността

над 7 000 кв. м модерни учебни зали

над 100 фирми и организации партньори

над 30 партниращи университета
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над 32  години история



МВБУ е основано през 1991 година. 

МВБУ - Център за 
дистанционно обучение
София 1407
ул. „Винсент Ван Гог“ №7

Заяви лична онлайн 
консултация на: 
info@ibsedu.bg

МВБУ 
Ботевград 2140
ул.“Гурко“№14

Повече информация на: 
ibsedu.bg
02/400 16 30
0723/688 15
info@ibsedu.bg

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

Виж повече


