
 

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА  
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА 
СОБСТВЕНОСТ 



 
 

 

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ 

Умения за интегрирано управление на сгради, съоръжения, хора и 
услуги 

 

Програмата „Фасилити мениджмънт и Управле-
ние на недвижимата собственост“ се организира 
в партньорство  между ВИФИ България и ВУЗФ. 
Нейната цел е да предостави на студентите холис-
тични знания в областта на бизнесa, технологиите 
и мениджмънта, както и практически опит в изуча-
ваните дисциплини, като по този начин подготви 
специалисти за интегрирано управление на съоръ-
жения, сгради и услуги, включително иновативно 
управление на работното място и оптимизиране на 
бизнес процесите. По този начин специалността 
отговаря максимално на пазарните потребности и 
гарантира широк спектър от възможности за реа-
лизация на завършилите. 
 
 

 
 
 
 

ВИФИ е обучителната организация на Австрийс-
ката стопанска камара. С повече от 33 000 
oбучителни курса и над 365 000  участници го-
дишно ВИФИ е доказан лидер в организирането 
и провеждането на обучения за възрастни в ця-
ла Европа. Опитът на ВИФИ в сферата на Фаси-
лити мениджмънта се базира на дългогодишна 
традиция в Австрия и повече от 10 години прак-
тически опит в България.  
 
ВУЗФ е едно от първите висши учебни заведе-
ния в България с мисия да подготвя висококва-
лифицирани специалисти в областта на иконо-
миката и в други свързани с нея области и да 
развива икономическата и финансовата наука в 
съответствие с потребностите на съвременната 
практика. Основната му цел е осигуряване на 
високо качество на обучението и успешна про-
фесионална реализация на студентите чрез 
поддържане на много добро сътрудничество с 
бизнеса.  



 
 

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ПРОГРАМАТА? 

 Силна  практическа ориентация на 

обучението – реални бизнес казуси, 

учебни  посещения и практикуми в 

обекти от публичния и частния сек-

тор - болници, офис и бизнес сгра-

ди, шопинг центрове, бизнес парко-

ве  

 Преподавателите - изявени профе-

сионалисти от бранша 

 Осигурени възможности за платени 

летни стажове в най-големите ком-

пании от бранша 

 Интердисциплинарна подготовка, 

базирана на най-модерните съвре-

менни модели и теории по икономи-

ка, мениджмънт и технически науки  

 Отлични кариерни перспективи в 

един динамичен, бързо развиващ се 

и проспериращ пазар на ФМ и про-

пърти услугите в България и Европа 

 Задълбочена подготовка в икономи-

ческите, управленски и технически 

аспекти на професионалното управ-

ление на сгради, съоръжения и нед-

вижима собственост 

 
ПРОГРАМАТА 

 Два присъствени семестъра 

 10 дисциплини по 30 часа   

 Занятия в извънработно време (събота и неделя) в сградата на ВУЗФ – Со-
фия, ул. Гусла и в обучителния център на ВИФИ България – София, ул. Нико-
лай Лилиев 13-15. 

 



 
 

 

 
УЧЕБЕНИ ДИСЦИПЛИНИ  
 

1-ви семестър 2-ри семестър 

Фасилити мениджмънт – Първа част  
Лектор: Тошо Киров  

Фасилити мениджмънт – Втора част 
Лектор: Тошо Киров 

Финансово планиране и бюджетиране 
Лектор: Доц. Д-р Станислав Димитров 

Организационно поведение 
Лектор: Д-р Ясен Димитров 

Добри практики за устойчиво управление 
на сгради с цел повишаване на енергийна 
ефективност, комфорт и здравословна 
среда и минимизиране отпечатъка на 
околната среда 
Лектор: Весела Вълчева-МакГии 

Пропърти мениджмънт 
Лектор: Владислав Кайзеров 

Дигитални иновации във Фасилити и Про-
пърти мениджмънта 
Лектор: Веселка Данчева 

Проектен и процесен мениджмънт 
Лектор: Проф. Димитър Тенчев 

 

Стратегическо развитие и бизнес планира-
не 
Лектор: Доц. Д-р Красимир Тодоров 

Лидерство и изграждане на екипи 
Лектор: Д-р Виктория Гацова 

 

 
ПРИЕМ 

 Програмата е отворена за всички студенти, които 
имат завършена бакалавърска степен. Студентите, 
които нямат завършена икономическа специалност, 
преминават през Базов онлайн модул. 

 Две нива на кандидатстване: по документи и интервю-

събеседване   



 
 

 

 
СЕКТОРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Компании в управлението на нед-

вижими имоти 

 Компании, предоставящи ФМ ус-

луги - поддръжка на сгради, 

енергиен мениджмънт и енергий-

на ефективност, кетеринг, почис-

тване и т.н. 

 Банков и финансов сектор 

 Производствени и индустриални 

предприятия 

 Консултантски компании 

 Инвестиционни компании 

 Проектантски бюра 

 Комунални услуги 

 Големи предприятия и концерни 

 Строителни компании и  логис-

тични центрове 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ТАКСА 

 1250 евро на семестър 

 Възможност за стипендии 
 

 



 
 

 

 
 
 
ПАРТНЬОРИ НА ПРОГРАМАТА 

  
 
 

 
 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
За програма:  
Десислава Кисьова 
Т: 02 421 90 47 
М: 0882 983 666 
e-mail: desislava.kisyova@wifi-bg.bg 
 
За административни въпроси: 
Юлияна Георгиева 
Т: 02 401 58 07 
М: 0888 443 096 
e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg 

 

 

  


