
Специалност: “МЕНИДЖМЪНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ” 

Код по ЕСТК: MpMAT 

 

Образователно-квалификационни степени: магистър 

 

Форми на обучение: редовно обучение 

 

Срок на обучение: 1 година за степен “магистър” след “бакалавър” 

 

Завършване: с дипломен проект 

 

Прием: За ОКС “магистър” – чрез конкурс по документи. 

 

Достъп до по-нататъшно обучение: Завършилите ОКС “магистър” могат да продължат 

обучението си за образователна и научна степен “доктор”. 

 

Актуалност: Специалността е с широк спектър на реализация в автомобилния транспорт. 

Необходимостта от специалисти с висше образование по специалност МАТ нарасна 

чувствително с приемане на страната в Европейския съюз и глобализацията на 

автомобилния транспорт, които изискват висока професионална квалификация при 

подготовката и осъществяването на автотранспортна дейност.  

 

Обща характеристика на обучението: Обучението по специалността “Мениджмънт на 

автомобилния транспорт” в образователно-квалификационната степен “магистър” 

осигурява задълбочена подготовка, съчетана с профилиране в областта на транспортните 

технологии, икономика и мениджмънт на автотранспортното предприятие. Учебният план 

е съобразен с особеностите на съвременните технологии, използвани в автотранспорта, 

логистиката, управлението на дистрибуторските вериги, маркетинга, спедиторската 

дейност и мениджмънта на автомобилния транспорт. 

Студентите получават знания в областта на транспортните технологии, 

организация и управление на автотранспортната дейност, логистичните процеси в 

автомобилния транспорт, екология, мениджмънт и маркетинг на автотранспорта, 

управление на проекти в автотранспорта и правната регламентация на международния 

автомобилен транспорт. Те придобиват задълбочени теоретични знания и умения за 

осъществяване на ръководна, консултантска и експертна дейност в рамките на 

транспортните фирми, в институциите на Министерството на транспорта, а също и в 

различни държавни и общински органи за управление.  

На основата на придобитите знания завършилите ОКС “магистър” на специалност 

“Мениджмънт на автомобилния транспорт” притежават следните умения: 

- внедряване в експлоатация на съвременната автомобилна техника, моделиране и 

оптимизация на превозите; 

- разработване на логистични дейности и системи за контрол на автомобилния транспорт; 

- разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма; 

- провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии; 

- разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта; 

- извършване на оценка и прогнозиране на риска при вземане на управленски решения и 

др. 

Профилиране според предпочитанията на обучаваните се извършва с избор на 

набор от 6 избираеми дисциплини, с което се получава задълбочена професионална 

подготовка по техническа експлоатация и екология на автомобилния транспорт, пътища и 

безопасност на движението, икономика и мениджмънт на автотранспортното 



предприятие, маркетинг в автотранспорта, финансов и операционен мениджмънт на 

автотранспортното предприятие. 

Завършилите магистърска степен са с  възможности за реализация в почти всички 

области на съвременната транспортна промишленост: автомобилостроене, експлоатация и 

ремонт на транспортната техника, организация и управление на транспорта, екологията, 

както и за научна, развойна, проектантска  и консултантска дейност във фирми, институти 

и други научни звена.  

 

Образователни и професионални цели: Завършилите ОКС „Магистър“ по 

“Мениджмънт на автомобилния транспорт”, трябва да притежават знания по: 

транспортните технологии, организация и управление на автотранспортната дейност, 

икономика и мениджмънт на автотранспортните предприятия, за да ръководи 

проектирането на високо ефективни автотранспортни технологии и автомобилна техника; 

да формира техническата, технологичната и управленска политика на фирмата;  да 

извършва научно-изследователска работа; да консултира и управлява проекти, свързани с 

транспорта, да работи като експерт, както и на академични длъжности във висши 

училища. 

 

Реализация на завършилите специалисти: Завършилите тази специалност магистри 

намират реализация в автотранспортните предприятия, фирми от други отрасли с 

приложение на транспортните технологии, организации извършващи изследователска, 

развойна и инженерингова дейност в областта на автотранспортната техника и технологии 

и мениджмънт на автомобилния транспорт. 


