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Магистърска програма 
Управление и опазване на екосистемите 

Специалност Екология и опазване на околната среда 
Професионално направление 4.3. Биологически науки 

 
Обучаващо звено: Факултет по природни науки 
Форма на обучение: редовна, задочна 
Място на обучението: Шумен 
 
Срок на обучение:  

 2 семестъра – за завършили специалност от проф. направление 4.3. Биологически 
науки; 1.3. Педагогика на обучението по… с проф. квалификация „Учител по 
биология“ или „Учител по химия“ и от област на висшето образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина; 

 3 семестъра – за завършили друга специалност. 
 
Семестриална такса и конкурсен изпит: 
 

Описание 
Държавна 
поръчка 

Платено обучение 
чл. 9, ал. 3, т. 6, 
б. „б“ от ЗВО

Платено обучение 
чл. 21, ал. 3 от ЗВО 

Форма на 
обучение 

редовно 
обучение 

редовно 
обучение

задочно 
обучение

редовно 
обучение

задочно 
обучение 

Такса 450,00 лв. 2 067,00 лв. 1 100,00 лв. 2 067,00 лв. 1 100,00 лв. 

Конкурсен 
изпит 

тест по 
биология 

тест по  
биология

- - 

 
Професионална квалификация: Еколог 
 
Магистърската програма има за цел да подготвя специалисти в областта на управ-

лението на екосистемите, опазването на околната среда и устойчивото развитие, които да 
могат да провеждат изследователска, научно-методическа, организационно-управленческа и 
пропагандна дейност, свързана със запазване на екологичния баланс, биологичното раз-
нообразие и генетичния фонд на планетата. 

 
Завършилите магистърската програма могат да работят като: 

 специалисти по опазване на околната среда (еколог, анализатор на замърсяване, 
експерт консервация на околната среда; консултант екология, одитор екология, биолог и 
сродни длъжности) и административни ръководители в системата на Министерството на 
опазване на околната среда и водите, в областната и общинската администрация, в 
предприятия и фирми от производствената сфера; 
 преподаватели и ръководители на научноизследователска и развойна дейност в 

системата на образованието и науката; 
 експерти в консултантски, проектантски и неправителствени организации, разра-

ботващи екологични проекти, извършващи мониторинг и екологични експертизи, в 
лаборатории за контрол на качеството на околната среда и контрол на храни. 
  


