
Студентите в магистърската 
програма по специалност 

„Проектиране и управление на въздушни 
и морски дронове” придобиват знания 
и практически умения за проектиране, 
създаване и управление на безпилотни 
роботизирани устройства (дронове). 
Обучението включва усвояване на 
нови технологии за проектиране и 
управление на дронове и практикуми за 
управление и пилотиране на дронове. 
Предвидена е възможност за полагане на 
изпит за получаване на лиценз за пилот 
на дрон. 

Професионална квалификация:
магистър-инжинер

Форма на обучение: 
задочно

Обучение: 
два семестъра (една година) и завършва 
със семестър за разработване и защита на 
дипломна работа.

ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВЪЗДУШНИ И МОРСКИНА ВЪЗДУШНИ И МОРСКИ
ДРОНОВЕДРОНОВЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА



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 по специалност „Проектиране и управление на въздушни и 
морски дронове“ 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 Иво Барзов || Мениджър ключови клиенти, отдел 
Авиационни дейности, Фрапорт България

Д-р Барзов има над 25 години опит в авиационния бизнес. Проявава силна 
активност и интерес към безпилотни летателни системи и иновативни 
решения за градска въздушна мобилност. Член на Управителния съвет на 
Бургаска търговско-промишлена палата и Председател на Управителния 
съвет - Българо-италиански център Да Винчи. 

Стефан Христозов || Основател на „Безпилотни системи 
България“ ЕООД

Господин Стефан Христозов е основател на „Безпилотни системи България“ 
ЕООД, чиято сновна дейност е обучение, организиране на конференции и 
семинари, свързани с безпилотни въздухоплавателни средства, производство 
и продажба на безпилотни въздухоплавателни средства. 
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инж. Венцислав Колев || предприемач

Инж. Венцислав Колев е един от първите български предприемачи в областта 
на използването на дронове в индустрията, вкл. мониторинг на електрически 
мрежи. Той е основател на компанията УФО, която през последните години 
развива инотативни методи в телемедицината.


