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Международно висше бизнес училище е 
различният частен бизнес университет.

Защото ние сме висшето училище, което 
гледа към бъдещето, поема рискове и 
разчупва граници, прави нещата да се 
случват.

От бакалавърските до докторските, всички 
наши програми се основават на пазарната 
бизнес практиката и тенденциите в 
развитието. МВБУ е иновативна институция, 
създадена  преди 30 години, през 1991г., 
с предприемачески дух и иновативна 
визия за подготовка на своите студенти за 
променящия се бизнес и утрешния свят.

МВБУ - модерният  
бизнес университет
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Иновациите са  
нашата традиция

Ние вярваме, че предприемачеството и 
иновациите са предизвикателството на 
бъдещето, което ни изправя пред нови 
модели и създава нови реалности.
Заедно с нашите бизнес партньори 
определяме  необходимите компетенции 
за всяка от предлаганите специалности 
и професии, които, съчетани със 
задълбочените  академични знания са 
това, което прави едно висше образование 
реално, прагматично и успешно.

Изградихме гъвкава система от различни 
форми на преподаване и учене така, че 
обучението да е в синхрон с различния 
ритъм на развитие на всеки един студент. 
Университетът подкрепя, стимулира и 
насърчава смелостта на нашите студенти 
за предприемачество и стартиране на нови 
лични бизнес начинания.

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.

Много от програмите ни са плод на 
дългогодишно международно патньорство 
с престижни университети, с  национално 

представени бизнес организации и 
стратегически бизнес партньори.

Ние, иновативно и приоритетно, 
повече от 15 години дигитализираме и 
прилагаме цифровизацията в цялостния 
обучителен процес. Модифицираме и 
непрекъснато развиваме възможностите 
на дистанционното обучение, налагани 
от технологичните трансформации и 
предизвикателствата на нашето съвремие 
особено днес, когато светът е ограничен от 
COVID пандемията.

Това направи възможно студентите ни  да се 
обучават в над 240 виртуални класни стаи и 
с над 20 000 дигитални учебни материала, 
достъпни онлайн 24 часа/7 дни в седмицата. 
Нашите ценности, ценностите на МВБУ 
са във вярата 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!
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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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Степени и 
СПЕЦИАЛНОСТИ Бизнесадминистрация 

и предприемачество стр. 7

Бизнесадминистрация 
и дигитален мениджмънт стр. 9

Бизнесадминистрация 
и управление на проекти  стр. 11

Бизнесадминистрация 
и приложна психология стр.13

Business Administration стр. 15

Маркетинг, комуникации 
и иновации стр. 17 

Международен бизнес  стр. 19

Финанси и счетоводство стр. 21

Туризъм и предприемачество стр. 23

Степен бакалавър



6

ПН 3.7 Администрация и управление 

ПН 3.8 Икономика

ПН 3.9 Туризъм

образователна и НАучна  
степен доктор

Бизнес психология
Финанси и инвестиции

Дигитален маркетинг 

Данъци и данъчна администрация

Счетоводство и одитинг 

Ивент мениджмънт

Управление на туризма 

Business Administration

Бизнесадминистрация  
и електронен бизнес 

Бизнесадминистрация и  
иновации в здравеопазването  

Бизнес, език, култура и  
корпоративно управление  

Логистика

Предприемачество и иновации 

Управление на проекти

Бизнес финанси  

Степен магистър

Всички програми се преподават на 
български език с изключение на тези 
оцветени в синьо, които се преподават на 
английски език.

Условия за кандидатстване 
и прием на стр. 25 и на apply.ibsedu.bg

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

http://apply.ibsedu.bg
http://online.ibsedu.bg
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В Топ 10 на университетите в България

Нови програми на световно ниво

Дистанционна форма на обучение 
от 2005 година

Международни сертификати за оценка 
и работа в онлайн среда 

Образование с участието на изявени 
специалисти от практиката

Лични консултации за обучение и 
практики в чужбина с Еразъм +

Високотехнологични учебни сгради в 
модерна градска среда

Защо МВБУ? 

мултимедийно 
академично 
съдържание

 класна стая менторство

МВБУ 
студент

с
а

м
о

п
о

д
го

то
вк

а

бизнес среда 
и тенденции 
в обществото 

общност от колеги, 
преподаватели 
и бизнесмени

те
м

и 
и 

лек

ции       
                                    практика 

       групова работа     
    

    
    

  с
ам

о
с

то
ят

ел
н

а 
ра

бо
та

 

                                                                                                            консултациии 

    
   

   
о

нл
ай

н 
до

ст
ъп

 24
/7  

   

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

http://online.ibsedu.bg
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мултимедийно 
академично 
съдържание

 класна стая менторство

МВБУ 
студент

с
а

м
о

п
о

д
го

то
вк

а

бизнес среда 
и тенденции 
в обществото 

общност от колеги, 
преподаватели 
и бизнесмени

те
м

и 
и 

лек

ции       
                                    практика 

       групова работа     
    

    
    

  с
ам

о
с

то
ят

ел
н

а 
ра

бо
та

 

                                                                                                            консултациии 

    
   

   
о

нл
ай

н 
до

ст
ъп

 24
/7  

   
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.

Студенти 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 практики в корпорации и 
фирми.

Обучение и практики  
в чужбина

Практики в България



Бизнесадминистрация  
и предприемачество 

СПЕЦИАЛНОСТ
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250 ECTS кредита

Редовна, задочна  
и дистанционна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

К
ан

д
и

д
ат

ст
ва

й
те

 н
а:

 o
n

lin
e.

ib
se

d
u

.b
g

Програмата е съчетание от икономически, 
организационни и управленски дисциплини, 
които ще ви дадат солидна подготовка за 
развитие в бизнес средата и ще разберете как 
мислят и действат успешните предприемачи.   

Тази програма е проектирана и създадена да 
мотивира, подпомага и стимулира студентите да 
развият предприемаческия си потенциал. 

Ще получите знания за основните бизнес 
теории и концепции и ще овладеете умения 
и компетенции за анализ на данни, финансов 
анализ, стратегически проучвания и управление 
на кризи. 

Ще формирате критично мислене, необходимо за 
откриване, оценка и използване на нови бизнес 
възможности, за да стартирате свой бизнес.

НОВА ПРОГРАМА

Избрах предприемачеството, защото то 
ми даде възможност да се самоутвърдя.

Тед Търнър

http://online.ibsedu.bg
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Изучавани дисциплини:

ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 и

 у
пр

ав
ле

ни
е

Въведение в е-бизнеса

Право на интелектуалната собственост

Бизнес планиране в предприемачеството

Моделиране и анализ на решения

Управление на операциите

Логистика

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Управление на иновациите

Управление на бизнес процеси

Цифрова организация

Дигитални бизнес модели 

Знание, лидерство и промяна

Междукултурно лидерство и екипи

Управление на конфликти

Управление на стреса

Корпоративна социална отговорност

Език и култура

Бизнес среда и управление  
на фирмите в Азия

и други.

Основи на управлението 

Въведение в предприемачеството

Предприемачество и иновации

Бизнес комуникации

Бизнес математика

Бизнес анализ и предприемачество

Английски език

Микроикономика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Търговско право

Управление на проекти

Предприемачество и финанси

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация
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Бизнесадминистрация и 
дигитален мениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ

Програмата включва теоретична и практическа 
подготовка в областта на икономиката, 
цифровите технологии, социологическите, правни 
и организационни науки, за да  разберете как 
дигиталната среда променя бизнес структурите.

Съчетава традиционните управленски науки със 
стратегиите и технологиите за управление на 
цифрови трансформации и иновационни  бизнес 
решения.

Ще научите как да събирате и анализирате данни, 
ще разберете спецификите на виртуалните 
организации, аутсорсинга и проблемите на 
глобализацията.

Ще развиете ръководни умения за управление на 
времето, за решаване на проблеми и управление 
на промяната. 

И помни, че в Интернет твоят конкурент 
е на един клик разстояние.

Дъг Уорнър

250 ECTS кредита

Редовна, задочна  
и дистанционна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

К
ан
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и
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ат

ст
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й
те

 н
а:

 o
n
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e.
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se

d
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g

http://online.ibsedu.bg
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Виртуални организации, аутсорсинг и 
глобализация

Данъци и данъчна администрация 

Логистика

Право на интелектуалната собственост

Философия

Социология

Знание, лидерство и промяна

Междукултурно лидерство и екипи

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Управление на информацията в 
организацията

Дигитални бизнес модели 

Технология и социални трансформации

Изследователски методи

Управление на конфликти

Управление на стреса

Корпоративна социална отговорност

Език и култура

Бизнес среда и управление  
на фирмите в Азия

и други.

Основи на управлението 

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Цифрова икономика

Дигитални технологии и бизнес

Търговско право

Регулиране и управление на дигиталния 
бизнес

Дигитален маркетинг

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Количествени методи за анализ на данни

ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 и

 у
пр

ав
ле

ни
е

Изучавани дисциплини:
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Бизнесадминистрация и 
управление на проекти

СПЕЦИАЛНОСТ

Програмата дава задълбочена теоретична 
подготовка в областите на администрацията, 
управлението, правото и финансите в контекста 
на съвременния бизнес и процесите от жизнения 
цикъл на проектите.

Изградена е върху системния подход за разбиране 
и управление на проекти и поставя акцент върху 
разработването на идеи и управлението на 
промяната.

Ще получите знания и умения за различните 
видове проекти и конкретните инструменти за 
управление и планиране, както и принципите за 
управление чрез проекти. 

Ще развиете практически знания и умения за 
вземане на управленски решения, за ефективно 
управление на ресурсите и организацията и 
ефективна работа в екип.

Не е достатъчно само знанието, но и 
умението то да се прилага.

Аристотел

250 ECTS кредита

Редовна, задочна  
и дистанционна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

К
ан
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и
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http://online.ibsedu.bg
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Управление на обхвата при проекти

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуалната собственост

Философия

Социология

Управление на времето при проекти

Проекти и фирмена стратегия

Финансово управление на проекти

Управление на договорите при проекти

Промени при проекти

Организация при проекти

Личностни и социални компетенции 
при проекти

Управление на конфликти

Управление на стреса

Корпоративна социална отговорност

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в 
Азия

и други.

Основи на управлението 

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Управление на проекти

Планиране и контрол на проекти

Търговско право

Рискове при проекти

Качество при проекти

Проектни ресурси

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Интегрирано управление на проекти

ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 и

 у
пр

ав
ле

ни
е

Изучавани дисциплини:
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Бизнесадминистрация и 
приложна психология

СПЕЦИАЛНОСТ

В програмата се изучават принципите и методите 
за управление на служителите, ресурсите и 
процесите по най-ефективния начин. 

Отличителна черта на тази програма е 
балансираната комбинация от управленски, 
икономически и психологически дисциплини. Ще 
усвоите методите за мотивиране и въздействие 
върху хората, за да ги стимулирате да  постигат 
целите си и да допринасят за  стратегическото 
предимство на бизнесите.

Ще придобиете базови теоретични знания в 
областта на управлението на фирмата, правото 
и финансите, психологическите механизми в 
управлението на човешките ресурси.

Ще придобиете умения и компетенции за 
анализиране и отчитане на моделите на 
поведение, да развивате междуличностните 
процеси, които да подкрепят стратегията на 
фирмата. 

250 ECTS кредита

Редовна, задочна  
и дистанционна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Оптимист е измислил самолета, но и 
песимист е измислил парашута.

Бърнард ШоуК
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Трудова и организационна психология

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуалната собственост

Епистемология

Психология на личността

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Психологически тестове

Психология на влиянието и вземането на 
решения

Междукултурно лидерство и екипи

Психология на общуването

Управление на конфликти

Управление на стреса

Корпоративна социална отговорност

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в 
Азия

и други.

Основи на управлението 

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Социална психология

Когнитивна психология

Търговско право

Количествени методи

Качествени методи

Проектни ресурси

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Икономическа психология ад
м

ин
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Изучавани дисциплини:
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Business  
Аdministration

program

You will get acquainted with accounting, marketing, 
economics, management, and finance. The 
curriculum is specifically designed to fit the most 
current requirements of the job market. 

This programme provides you with the compulsory 
knowledge for your flying start in the business world. 
By covering all these diverse areas, you will get a 
comprehensive understanding of how business 
processes function and you will be able to make your 
own authentic analysis of the markets. 

You will have various opportunities to develop your 
natural entrepreneurship flair, while exploring some 
of the most successful business models. 

250 ECTS credits

Full time
Distance learning 

4 years (8 semesters)
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Today the reader, tomorrow the leader.

Margaret Fuller

http://online.ibsedu.bg
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Disciplines:

Ad
m
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Project Management

Modelling and Solution Analysis

Management Accounting

International Business

Strategic Management

EU Institutions and Politics 

Taxes and Tax Administration

Logistics 

Intellectual Property Rights

Rhetorics 

Ethics

Corporate Social Responsibility 

Language and Culture 

Asian Business Environment and Company 
Management

and others.

Microeconomics

Management Fundamentals 

Mathematics

Business Communications 

English 1

Macroeconomics

Law Fundamentals 

Informatics 

Marketing 

Human Resources Management 

Finances

Accounting 

Business Statistics 

Economic History

English 2

Commercial Law

Public Finances
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Маркетинг, комуникации 
и иновации

СПЕЦИАЛНОСТ

Програмата ще ви подготви по най-важните 
теми в областта на маркетинга, комуникациите и 
иновациите в бизнеса. Ще разберете механизма, 
по който съществуват фирмите и защо 
маркетинговите решения са  ключът за техния 
успех. 

Програмата обхваща както традиционните, 
така и съвременните маркетингови техники и 
комуникационни стратегии, основани на уеб 
технологиите.

Ще научите повече за потребителската психология 
и поведение, продуктовата и иновационната 
политика, маркетинговия одит и международните 
пазари.

Ще придобиете умения и компетенции за 
стратегическото планиране и вземане на решения 
и създаването на онлайн стратегии за електронен 
бизнес.

250 ECTS кредита

Редовна, задочна  
и дистанционна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Трудно е да намериш нещо, което да не 
може да се продаде онлайн.

 Джеф Безос
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Връзки с обществеността

Правна уредба на маркетинговата 
дейност

Бранд мениджмънт

Комуникация на сложни данни и знания

Маркетинг на финансовите услуги

Бизнес преговори

Философия

Стопанска история

Моделиране на маркетинга

Управление на продажбите

Международен маркетинг

Управление на риска

Управление на проекти

Промоционални стратегии

Ценова политика

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Управление на конфликти

Бизнес среда и управление на фирмите в 
Азия

и други.

Основи на управлението 

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Теория на комуникациите

Английски език

Основи на правото

Информатика

Въведение в маркетинга

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Цифрова икономика

Дигитален маркетинг

Потребителско поведение

Маркетингови проучвания

Продуктова и иновационна политика

Език, култура и комуникация в 
организациите

Управление на веригата на доставките

Иновации и нови технологии

Интегрирани маркетингови комуникации

ИК
ОН

ОМ
ИК

А

Изучавани дисциплини:
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Международен  
бизнес

СПЕЦИАЛНОСТ

Програмата представя цялата сложност на 
международните отношения като съвкупност 
от икономически, правни, политически и 
дипломатически връзки между държавите и как 
компаниите се адаптират към възможностите и 
потенциалните рискове на глобализацията.

Познания за технологиите, които дават добавена 
на стойност на бизнеса в международен контекст, 
както и спецификите на междукултурния бизнес.

Ще научите иновативни подходи за 
позициониране и опериране на компаниите 
на международните пазари и регулиращата ги 
правна рамка. 

Ще развиете управленски навици и компетенции, 
критично мислене, умения за управление на 
проекти и иновации, работа в екип и работа в 
междукултурна среда. 

250 ECTS кредита

Редовна, задочна  
и дистанционна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Променяй света, но запази себе си.

Анонимен
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Международни отношения

Международно търговско право

Международни финанси

Международни бизнес стратегии

Глобални вериги на доставките

Международни бизнес анализи

Философия

Социология

Връзки с обществеността

Управление на международни проекти

Организирани пазари

Търговска политика на ЕС

Международна инвестиционна политика

Бизнес преговори

Международни маркетингови 
комуникации

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в 
Азия

и други.

Основи на управлението 

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Цифрова икономика

Търговско право

Иновации и нови технологии

Международна икономика

Принципи на международния маркетинг

Глобализация, аутсорсинг и виртуални 
организации

Втори чужд език

Отчитане на външнотърговски сделки

Международен бизнес

Дигитални бизнес системи

ИК
ОН

ОМ
ИК

А

Изучавани дисциплини:
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Финанси и  
счетоводство

СПЕЦИАЛНОСТ

Мултидисциплинарна програма на мениджърско 
ниво, която  съчетава научни знания от 
счетоводството,  информационните технологии, 
правото, статистиката и икономиката.  

Отличителна черта на тази програма е 
комбинирането на съвременната наука с реални 
работни казуси и преподаване с примери от 
финансовата сфера. 

Ще овладеете финансовото и управленското, 
банковото и бюджетното счетоводство, данъчното 
облагане и одита, международните стандарти в 
счетоводната дейност и европейските директиви в 
областта на финансите. 

Ще развиете умения и компетенции за решаване 
на проблеми и вземане на управленски решения, за 
прилагане на иновативни подходи при разработване 
, отчитане и финансово управление на дейността на 
фирмите и финансовите институции.

250 ECTS кредита

Редовна и задочна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Животът е като счетоводството, трябва 
да има баланс.

АнонименК
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Микроикономика

Бизнес комуникации

Математика

Основи на управлението

Макроикономика

Информатика

Маркетинг

Основи на правото

Английски език 1

Статистика

Теория на счетоводството

Цифрова икономика

Управление на човешките ресурси

Английски език 2

Търговско право

Финансово счетоводство

Основи на финансовото управление на 
предприятието

Финанси на фирмата

Управленско счетоводство

Трудово и осигурително право

Инвестиции

Публични финанси и данъчен мениджмънт

Банково счетоводство

Бизнес анализ

Бюджетно счетоводство

Счетоводни стандарти

Информационни системи и технологии в 
счетоводството

Финансов контрол

Независим финансов одит

Дигитални финанси

Философия

Стопанска история

Отчитане на външнотъговските сделки

Счетоводство на юридическите лица с 
нестопанска цел

Счетоводство на осигурителните 
предприятия

Счетоводство на застрахователните 
предприятия

Управление на иновациите

Финансови технолигии и дигитално 
банкиране

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите 

Език и култура 

Бизнес среда и управление на фирмите в 
Азия 

и други.   ИК
ОН

ОМ
ИК

А

Изучавани дисциплини:
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Туризъм и  
предприемачество

СПЕЦИАЛНОСТ

В програмата ще ви даде необходимото съчетание 
от знания по икономически, правни, социални и 
поведенчески науки, необходими за стартиране, 
управление и развитие на бизнес в сферата на 
туризма. 

Тя проследява всички етапи от процеса на създаване 
на туристическия продукт или услуга.

Ще научите как да развивате туристически 
продукт, как да управлявате проекти в сферата 
на туристическите услуги, как да финансирате 
дейността си и какви са спецификите на маркетинга 
на туристическия продукт. 

Ще придобиете необходимите предприемачески 
умения и компетенции за планиране и прогнозиране, 
ефективно управление и комуникация в 
мултикултурна среда. 

250 ECTS кредита

Редовна, задочна и 
дистанционна  
форма на обучение

4 години (8 семестъра)

Никога няма да преминеш океана, ако 
не събереш смелост да изгубиш брега от 
погледа си.

Христофор КолумбК
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Разработване на концепция за 
туристически продукт

Управление на човешките ресурси

Втори чужд език

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на 
качеството в туризма

Социално предприемачество

Философия

Социология

Специализация: Мениджмънт на 
туроператорска и турагентска дейност

Специализация: Мениджмънт в 
хотелиерството

Специализация: Мениджмънт в 
ресторантьорството

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в 
Азия

и други.

Микроикономика

Въведение в туризма

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Макроикономика

Предприемачество

Количествен анализ и бизнес решения

Английски език

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Междукултурни различия и гостоприемство

Планиране и развитие на туризма

Психология

Дигитална трансформация на бизнеса

Туристическо предлагане

Финанси и счетоводство на туристическото 
предприятие

Дигитални бизнес модели в туризма

Правно регулиране на предприемаческата 
дейност

Търговски умения

Теренно проучване на туристическа 
дестинация

ТУ
РИ

ЗЪ
М

Изучавани дисциплини:
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УСЛОВИЯ 
и документи
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Условия за кандидатсване:

В крак с динамиката на времето 
въведохме световната университетска 
практика за прием „Rolling Admission“. Тя 
позволява да подавате своите документи 
за кандидатстване през цялата година. 
Всяка кандидатура се разглежда и 
оценява индивидуално.
Кандидатите се класират и приемат до 
запълване на образователния капацитет 
във всяка една специалност. 

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

http://online.ibsedu.bg
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Важна
информация
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За студенти в неравностойно положение 

Хората с увреждания  ( с ТЕЛК от 
и над 75%)  и кръгли сираци (до 22 
годишна възраст за редовна форма на 
обучение) получават 50% отстъпка от 
семестриалната такса през целия период 
на обучение.

ОТСТЪПКИ

За МВБУ студенти от едно семейство 

Вторият и всеки следващ член на едно 
семейство (съпрузи, братя, сестри, 
родители и деца)  получава 50% 
намаление на семестриалната такса през 
целия период на обучение. 

Административна такса 
за кандидатстване:  30 лв. 

Административна такса 
за записване:  10 лв.

Семестриална такса: 1100 лв. 

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 

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

http://online.ibsedu.bg
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ОТВОРЕНИ ВРАТИ  
И КОНСУЛТАЦИИ
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МВБУ предлага лични консултации с 
посещение в София или Ботевград. 

Сега е времето, в което да научите от 
нашите консултанти и преподаватели: 

  за предимствата да се обучавате в 
специализирано висше училище;

  каква специалност да изберете 
според своите интереси и мечтана 
кариера;

 как да изберете форма на обучение;

  колко лесно може да бъде 
кандидатстването и записването.

Можете да заявите посещение и 
персонална консултация на apply.ibsedu.bg

Дните на отворените врати през 2021 
година ще се проведат във виртуална 
класна стая на следните дати: 

25 март /четвъртък/ от 10:00 до 12:00 часа 

8 април /четвъртък/ от 14:00 до 16:00 часа 

17 април /събота/       от 10:00 до 13:00 часа

22 април /четвъртък/ от 14:00 до 16:00 часа

24 април /събота/      от 10:00 до 13:00 часа

27 май  /четвъртък/   от 14:00 до 16:00 часа

05 юни /събота/         от 10:00 до 13:00 часа

Ако не можете да присъствате на тези 
дати, но искате да ни зададете своите 
въпроси,  можете да го направите всеки 
ден на contact@ibsedu.bg или телефон: 
0894 56 25 56

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

http://apply.ibsedu.bg
http://online.ibsedu.bg


1991
Българо-датски 
колеж за търговско 
и стопанско 
управление

COLLEGE
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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



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

2021
Модерният бизнес 
университет2020

MyUniversity.bg MyWay 
- обучителна онлайн 
платформа за всички 

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

30 години история

70 хабилитирани преподаватели

над 25 000 дипломирани студенти

над 7 000 студенти, дипломирани в 
дистанционна форма

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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МВБУ е основано през 1991 година. 

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

Заяви лична онлайн 
консултация на: 
apply.ibsedu.bg

МВБУ 
Ботевград 2140
ул.“Гурко“№14

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

Кандидатствайте на: 
online.ibsedu.bg

http://apply.ibsedu.bg
http://ibsedu.bg
http://apply.ibsedu.bg
http://online.ibsedu.bg

