
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.
Студентите, завършили специалност 
„Сигурност на стратегически инфраструктури 
и производства“, придобиват и усъвършенстват 
компетенции, свързани с необходимите 
професионални дейности в областта на 
управлението на сигурността на критичната 
инфраструктура, вземането на компетентни 
решения в кризисни ситуации, при бедствия, 
аварии и катастрофи. Програмата е с 
фокус върху управлението на процесите на 
функциониране на енергийните, механичните, 
строителните, компютърните, софтуерните и 
други системи. 

Професионална квалификация:
магистър по сигурност на стратегически 
инфраструктури и производства

Форма на обучение: 
задочно 

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

СЪВМЕСТНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

СИГУРНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА

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”

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.

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

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 „Сигурност на стратегически 
инфраструктури и производства ” е по документи - с диплома за завършено висше образование с 
бакалавърска или с магистърска степен.

ГОСТ-ЛЕКТОРИ

д-р Митко Василев || Главен управител на Германо-българската 
индустриалнo-търговска камара (ГБУТК)

От 1993 г. д-р Василев работи посветено за привличане на инвестиции и 
въвеждане на иновациите на германския бизнес в България. От 2003 г. е 
представител на Бавария в България. Завършил е „Външна търговия“ и 
докторантура в Икономическия институт в Берлин.

Тим Курт || Изпълнителен директор на медодобивния завод 
Аурубис България

Роден е в Бремен, завършил е Университета за приложни науки във 
Фридберг, Тим Курт започва кариерата си в „Юниливър“ и „Нумико“.
Аурубис е най-големият преработвател на мед в света, най-голямата по 
приходи компания в България и в топ 5 на най-големите в Югоизточна 
Европа.  

Офис „Прием на студенти”
Ваня Абаджиева
БСУ, стая 19


