
СПЕЦИАЛНОСТИ 

Прием по ДЪРЖАВНА поръчка за първи курс след завършено средно образование  

за учебната 2023/2024 година 

 

Приетите за учебната 2023/2024 година студенти ще се обучават в едностепенна форма на 

обучение по специалности, акредитирани от НАОА, съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), както следва: 

 

а) с образователно-квалификационна степен „магистър” – редовна форма на обучение:  

▪ Архитектура  

▪ Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране 

▪ Строителство на сгради и съоръжения 

▪ Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение  

▪ Транспортно строителство 

▪ Водоснабдяване и канализация 

▪ Хидростроителство 

▪ Геодезия 

Срокът на обучение в редовна форма по специалност Архитектура е 5,5 години, а по 

останалите специалности – 5 години. 

 

б) с образователно-квалификационна степен „магистър” – задочна форма на обучение (със 

срок на обучение 6 години):  

▪ Строителство на сгради и съоръжения 

▪ Транспортно строителство 

▪ Водоснабдяване и канализация 

▪ Хидростроителство 

 

в) с образователно-квалификационна степен „бакалавър” – редовна форма на обучение (със 

срок на обучение 4 години):  

▪ Урбанизъм  

▪ Устройство и управление на земи и имоти  

▪ Управление в строителството  

▪ Инженерна екология  

 

Общата бройка на плановите места по държавна поръчка се отпуска с Решение на 

Министерски съвет. Разпределението по специалности и квоти се определя с решение на 

Академичен съвет на УАСГ, като кандидат-студентите ще бъдат своевременно уведомени. Преди 

подаването на документите, всеки кандидат следва да се запознае с Правилника за приемане на 

студенти в УАСГ за учебната 2023/2024 година. За покриване на разходите за провеждане на 

конкурсните изпити се заплащат такси, утвърдени от Министерския съвет. 
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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

 

Прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър” –  

прием по ДЪРЖАВНА поръчка за учебната 2023/2024 година 

 

 

▪ Урбанизъм  

▪ Опазване на културното наследство  

▪ Управление на проекти в строителството  

▪ Управление на европейски инфраструктурни проекти  

▪ Инженерна екология  

 

 Повече информация относно изискванията към завършената специалност се предоставя в 

раздел „Кратка характеристика (анотации) на магистърските специалности след завършено висше 

образование” (Приложение 3 от Правилника за приемане на студенти за учебната 2023/2024 

година). Класирането на кандидатите за бройките по държавна поръчка се извършва от съответния 

факултет преди началото на учебната година. Начало на обучението – от зимен семестър на 

учебната 2023/2024 година. За съобщения, срокове и документи, кандидатите следва да 

следят информацията на сайта на обучаващия факултет. Документи за кандидатстване се 

подават преди началото на зимния семестър и след одобрение от факултета, се издава 

заповед за записване от отдел „Учебни дейности”, сектор „Докторантури и продължаващо 

обучение”.  

 

 

 

Прием на студенти със завършена степен на висше образование 

 „бакалавър” и/или „магистър” – обучение СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 

 по чл. 21 от Закона за висшето образование за учебната 2023/2024 г. 

 

 

Към Архитектурен факултет 

▪ Урбанизъм 

▪ Архитектурна теория и критика (на английски език) 

▪ Съвременна архитектурна технология  (на английски език) 

▪ Пространствено планиране 

▪ Съвременен изчислителен дизайн (на английски език) 

▪ Опазване на културното наследство 

▪ Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ    

     (съвместно с Академията на МВР) 

Към Строителен факултет 

▪ Конструктивно инженерство 

▪ Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения 

▪ Изследване и проектиране на строителни конструкции 

▪ Управление на проекти в строителството 

▪ Енергийна ефективност в строителството 

▪ Софтуерни технологии в строителството 

▪ Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии  
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Към Хидротехнически факултет 

▪ Водоснабдяване и канализация – Пречистване на води 

▪ Водоснабдяване и канализация – ВиК мрежи и съоръжения 

▪ Хидротехническо строителство 

▪ Хидромелиоративно строителство 

▪ Управление на водни ресурси 

▪ Инженерна екология 

Към Факултета по транспортно строителство 

▪ Транспортно строителство 

▪ Геотехническо инженерство 

▪ Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура 

▪  Безопасност на пътното движение (съвместно с Академията на МВР) 

Към Геодезически факултет 

▪ Управление на европейски инфраструктурни проекти 

 

Повече информация относно изискванията към завършената специалност се предоставя в 

раздел „Кратка характеристика (анотации) на магистърските специалности след завършено висше 

образование” (Приложение 3 от Правилника за приемане на студенти за учебната 2023/2024 

година). Кандидатите трябва да имат среден успех от дипломата за висше образование не по-

нисък от добър. Одобрението на кандидатите се извършва от обучаващия факултет. 

Обучението в платените магистърски програми започва от зимен, както и от летен семестър на 

учебната 2023/2024 година, като информация за началото на обучението за всяка конкретна 

магистратура се предоставя в съответния факултет. За съобщения, срокове и документи, 

кандидатите следва да следят информацията на сайта на обучаващия факултет. Документи 

за кандидатстване се подават преди началото на конкретния учебен семестър и след 

одобрение от факултета, се издава заповед за записване от отдел „Учебни дейности”, сектор 

„Докторантури и продължаващо обучение”.  

  

 
 


