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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
(УНСС) 

 
 

Началото 
УНСС е създаден преди 100 години – през 1920 г. – от 11 видни профе-

сори, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи като 
Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН). 
Основател и първи ректор е проф. Стефан Бобчев – европейски възпитаник, 
патриот, министър на народното просвещение, дописен член на няколко 
чуждестранни академии на науките. 

През 1940 г. СУПСН е трансформиран в Държавно висше училище за фи-
нансови и административни науки, през 1952 г. – във Висш икономически 
институт „Карл Маркс“, а през 1995 г. с решение на Народното събрание  – 
в Университет за национално и световно стопанство. 

 
Днес 
В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетово-

ден, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Между-
народна икономика и политика, Приложна информатика и статистика, 
Бизнес факултет и Юридически; 33 катедри; 4 института; 32 научноизсле-
дователски центъра и др. 

Преподавателите са близо 500, от които 300 – професори и доценти.  
Университетът притежава система за управление на качеството на 

обучението, сертифицирана от NQA, съгласно международния стандарт ISO 
9001:2015. 

УНСС e с високи конкурентни позиции. Традиционно в Университета 
има най-много кандидат-студенти в сравнение с другите висши училища в 
страната. В него учат повече от 20 хиляди студенти от страната и чужбина – 
най-много в сравнение с всички университети в страната, които се обучават 
в 43 бакалавърски и повече от 80 магистърски специалности, както и повече 
от 500 български и чуждестранни докторанти.  

УНСС си сътрудничи с близо 160 университета и научноизследователски 
мрежи от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми и 
научноизследователски проекти, обмен на студенти и преподаватели и др.  

В Университета е въведена кредитна система, която осигурява възмож-
ност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така 
и в други висши училища у нас и в чужбина. 
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Мисия и визия 
УНСС вижда себе си в бъдещето като лидер сред висшите училища в 

Югоизточна Европа, провеждащи обучение на студенти и изследвания в 
областта на икономиката, управлението и администрацията, правото, социо-
логията, обществените комуникации и политиката. 

Университетът е призван да се утвърждава и развива като безспорна, 
уважавана и ценна територия на националното и европейското образовател-
но и изследователско пространство. Като се основава на своите добри дълго-
годишни традиции, УНСС е длъжен непрекъснато да обогатява и затвържда-
ва своя облик на динамично развиваща се, модерна българска и европейска 
образователна и изследователска институция. 

 
Лидер 
Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-

авторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна 
Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите 
цели – Университетът, както винаги от създаването си преди 100 години 
досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше 
образование, неделима част от европейското образователно и изследователс-
ко пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да по-
лучат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни 
услуги.  

През 2017 г. УНСС за трети път (след 2006 г.) получи от Националната 
агенция за оценяване и акредитация най-високата институционална оценка 
за следващите шест години сред всички български университети. С най-ви-
сока оценка сред висшите училища в страната са и професионалните нап-
равления в Университета. УНСС е лидер и в класацията на професионалните 
направления на висшите училища у нас, които дават на своите випускници 
шанс за най-добри доходи. По данни на Националния осигурителен институт 
97,5 на сто от завършващите УНСС се реализират на пазара на труда. Голяма 
част от неговите випускници са на високи позиции в публичната админист-
рация и бизнеса. Държавните и частните работодатели приемат дипломата 
на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм на 
неговите възпитаници. 

 
Випускници  
От създаването си преди един век досега преподаватели и възпитаници 

на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери (само през последните 
години министър-председатели на България са шестима негови випускници, 
в т.ч. първата жена премиер), министри, депутати, политици, първият бъл-
гарски еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият 
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българин управляващ директор на Международния валутен фонд, първият 
българин генерален директор на „Евростат“, посланици, представители на 
страната ни в авторитетни международни организации, кметове, обществе-
ници, бизнесмени, банкери и др. Техните имена са изписани на Стената на 
славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС в държавния елит на Бъл-
гария“ в сградата на Университета. 

 
Общият ни дом  
В сградата на УНСС, чиято разгърната застроена площ е 41 хил. кв. м, 

има 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, 367 учебни кабинета, аула 
„Максима“ и зала „Тържествена“, в които на академични церемонии абсол-
вентите получават своите дипломи, модерни конферентни и научни зали, 
библиотека със 100 компютърни места с безплатен достъп до интернет и 
електронна библиотека, първият в България университетски Център за цело-
годишен прием на документи, единственият по рода си в страната Тестови 
център за електронни кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити 
с 200 компютъра, Издателски комплекс, книжарница, банков клон и др. 
Университетът има общежития за 5000 студенти и два студентски стола.  

 
Електронизация 
УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация 

на учебната, научноизследователската и административната дейност. През 
2017 г. студентите от УНСС станаха първите в страната, които получиха 
електронни студентски книжки. Веднага след записването в първи курс за 
всеки студент се генерира служебна електронна поща, която той може да 
ползва през целия си живот. 

По време на извънредното положение УНСС беше първият български 
университет, в който огромен брой студенти – 20 хиляди – се обучаваха 
онлайн в MS Teams.  

В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна 
информация по всички интересуващи ги въпроси, вкл. и за отделните специал-
ности (magistri.unwe.bg). На кандидат-магистрите е осигурено пълно елект-
ронно административно обслужване с възможност и за мобилен достъп от 
смарттелефони и/или таблети.   

 
Кариерно развитие 
От 2002 г. в УНСС функционира първият и единствен в България Меж-

дууниверситетски център за развитие на кариерата, който разполага с ин-
формационно-консултантско звено, специализирано звено за практическо 
обучение и звено за връзки и сътрудничество. Центърът подпомага професи-
оналното ориентиране, практическото обучение, кариерното развитие и реа-


