
Дигитализираната магистърската програма 
„Авиационен мениджмънт“ е в 

сътрудничество с Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт АД и с гост-лектори ръководители 
на „Летище София ЕАД” и на “Ръководство 
въздушно движение” ЕАД. Програмата предлага 
фундаментални знания и умения в областта 
на управлението на съвременната летищна и 
авиационна дейност. Учебният план е разработен 
съвместно с представители на бизнеса, като се 
предвижда участието на практици при провеждане 
на обучението. Студентите придобиват знания 
и умения по финансов инженеринг и финансови 
стратегии, европейски стандарти за качество, 
мениджмънт и комуникации, специфични знания 
и умения относно логистиката на летищата, 
системите за управление на сигурността, 
правните аспекти на управлението на авиацията. 

Професионална квалификация:
магистър по бизнес администрация

Форма на обучение: 
редовно, задочно

Обучение: За завършили специалности 
от професионалните направления 3.7. 
Администрация и управление и 3.8. Икономика 
обучението е два семестъра (една година) и 
завършва със семестър за разработване и 
защита на дипломна работа.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
АВИАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ



Магистърската програма е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация 
на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и 
производства (МИKС-ИП)”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

В специализираните курсове са предвидени въвеждащо концентрирано обучение с гост-лектори, 
периоди на работа в дигитална среда и последващ кратък семинар за представяне на резултати, 
а по някои е възможно обучение изисквано за работа от Фрапорт България на Летище Бургас.

Приемът в магистърската програма по специалност „Авиационен мениджмънт“ е по документи 
- с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

+359 56 900 449 
priem@bfu.bg
www.bfu.bg

ГОСТ ЛЕКТОРИ

д-р Франк Кванте || Главен изпълнителен директор на 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, летищен 
оператор на летище Варна и летище Бургас

Франк Кванте е доктор по право и дългогодишен мениджър на летища в 
различни държави, вкл. Русия и Турция.

Пламен Станчев || дългогодишен главен изпълнителен 
директор на „Летище София” ЕАД

Господин Пламен Станчев е ръководил за период от шест години 
представителството на логистичния гигант „Милицер & Мюнх” и е      
най-успешният началник на „Кабинен състав“ в Авиокомпания Балкан.

капитан Тодор Пенев || член на ръководството на „Летище 
София” ЕАД

Кап. Тодор Пенев е дългогодишен председател нa „Cъюзa нa лeтцитe oт 
гpaждaнcĸaтa авиация” (CЛГA) и ас от Авиокомпания Балкан, България Ер и 
авиокомпании в Азия.
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