
Това е една от първите съвместни магистърски 
програми водещи до издаване на тройни 

дипломи – заедно с Химикотехнологичния и 
металургичен университет в професионално 
направление 5.9 Металургия и с Международното 
висше бизнес училище в професионално 
направление 3.7 Администрация и управление.

Магистърската специалност „Кръгова 
икономика“ отразява новостите в развитието 
на съвременните икономики и бизнеса, както 
и спецификата на икономиката в региона. 
Студентите придобиват специфични знания 
и умения в областта на кръговата икономика 
и устойчивото развитие, включително 
предприемачество, финансиране и отчетност, 
правни аспекти, стратегическите 
инфраструктури и производства, оценка на 
околната среда и технологиите, рециклирането, 
оценка и управление на риска, системи за 
управление и комуникация. 

Професионална квалификация:
магистър по бизнес администрация

Форма на обучение: 
редовно, задочно 

Обучение: за завършили специалности 
от професионалните направления 3.7. 
Администрация и управление, 3.8. Икономика 
и 3.9 Туризъм обучението е два семестъра 
(една година) и завършва със семестър за 
разработване и защита на дипломна работа.

СЪВМЕСТНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Бургаски свободен университет

Международно висше бизнес училище

Химикотехнологичен и металургичен университет



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. 
Приемът в магистърската програма „Кръгова икономика” е по документи – с диплома за 
завършено висше образование с бакалавърска и магистърска степен.

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

ГОСТ-ЛЕКТОРИ
Ивелина Василева || Основател на НПО за синя икономика и решения 
в кръговата икономика и представител в борда на мисията „Да 
възстановим океаните и водите до 2030 г.“

Ивелина Василева е бивш министър на околната среда и водите на Република 
България и бивш зам.-кмет по европейски проекти и околна среда на Община 
Бургас

Доц. д-р Марина Стефанова || Председател на Управителния 
съвет на Българска асоциация на КСО специалистите и член на УС на 
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България и 
Българска хранителна банка

Доц. д-р Стефанова е посланик за целите на хилядолетието на ООН 
и първият изследовател и експерт по решения за ESG за Българската 
фондова борса. 

Делян Лазаров || Председател на Съвета на младите специалисти 
на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Делян Лазаров е ръководител на планирането в рафинерията. Основател на 
платформа за иновационни решения
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Дмитрий Захаренко || Промет Стийл АД

Дмитрий Захаренко е завършил висшата школа по мениджмънт INSEAD 
във Фонтебло, Франция. От няколко години той е директор по операционно 
съвършенство в Метинвест - най-голямата в Източна Европа група в 
производството на черни метали.


