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Abstract: The purpose of the present article is to explore possibilities of enhancement of the curriculum in the 
specialty „Real Estate Management” in the UNWE. To that aim, an extensive research has been conducted into 109 
bachelor programmes in the area of real estate, offered by leading reputable international universities. A comparative 
analysis of the curriculums has been carried out that covers two main aspects. The first one focuses on the number of 
the mandatory and optional disciplines, the number of classes, and comparison between essential and specific 
management disciplines. The second aspect concentrates on analysis of the degree of concurrence in the titles of the 
study disciplines. We have discussed the possibilities for incorporating new disciplines, offered by foreign universities’ 
curriculums, in the UNWE’s study plans. We have suggested ways to update and modify the curriculum of the specialty 
“Management of Real Estate” in the UNWE.  
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Въведение 
Повишаването на образователното равнище е 

една от основните предпоставки за повишаване 
на жизнения стандарт на населението. В систе-
мата на висшето образование един от факторите 
за подобряване качеството на обучение е създа-
ването на подходящи учебни планове и програ-
ми, които да отговарят на потребностите на па-
зара на труда и да осигуряват възможност на за-
вършилите максимално бързо да се адаптират в 
условията на реална конкурентна среда. Във 
времена на дигитализация и информационен 
бум някои университетски специалности губят 
своята актуалност. Други излизат на преден 
план, а трети устойчиво се развиват и обещават 
сигурност и стабилност за реализация в дългос-
рочен аспект. Реализацията на бакалаври и ма-
гистри по Мениджмънт на недвижимата собст-
веност убедително доказва, че специалността 
притежава характеристиките на тази трета група 
специалности.Тя е в тясна връзка със строителс-
твото, търговията и експлоатацията на недви-
жима собственост, както в страната, така и в 
други държави, представляващи конкурентни 
пазари за недвижима собственост. Заслужава да 
се отбележи съществената роля, която имат 
сделките с недвижими имоти в България при 
формирането на БВП на страната. По предвари-

телни данни на НСИ за 2019 г. секторът форми-
ра 13 % от БВП.1 Дори в настоящия момент на 
пандемия големите строителни обекти и извър-
шването на ремонт и реконструкция на инфрас-
труктурни съоръжения осигуряват устойчива 
заетост на немалък брой от населението. 

За да се отговори на предизвикателствата в 
развитието на мениджмънта на недвижимата 
собственост непрестанно се полагат грижи за 
привеждане на учебните планове на специал-
ността в съответствие с добрите практики в раз-
вити индустриални държави в Европа и в света. 

Цел на настоящата статия е да се разкрият 
възможности за оптимизиране на учебния план 
в специалност „Мениджмънт на недвижимата 
собственост“ в УНСС.2 

Очакваната полезност от това проучване е да 
се създадат условия за международна мобил-
ност на студентите, които при унифицирани 
учебни планове биха могли успешно да комби-
нират обучение в повече от един водещи евро-
пейски университети, а също така и да се пови-
ши атрактивността на тази специалност, връзка-
та и с практиката и нейната адекватност на пот-
ребностите при управлението на така наречени-
те „умни градове. 
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Преглед на литературата 
Според някои автори (Gallupo & Warzala) 

обучението в областта на недвижимата собстве-
ност започва през 1890 г., като през 1904 г. е 
осъществен първият лекционен курс в Ню Йорк, 
което на практика означава, че обучението в 
един от най-динамичните сектори съществува 
повече от век. За да отговаря на потребностите 
на пазара на труда, обучението по специалности 
свързани с недвижимата собственост трябва да 
отговаря на редица условия. На първо място е 
необходимо то да се извърша по учебни планове 
и програми осигуряващи необходимата фунда-
ментална и специална подготовка, които да съ-
ответстват на съвременната теория и практика. 
Black et. al. (1996) подчертават, че всеки добре 
структуриран учебен план в сферата на недви-
жимата собственост трябва да отразява интер-
дисциплинарния и мултидисциплинарен харак-
тер на областта. Според авторите основната цел 
на учебния план е да осигури ефективни ръко-
водители, изградили концепции, техники и уме-
ния, необходими за решаване на възникналите 
проблеми днес и в бъдеще. Съществуват две ос-
новни парадигми при прегледа на учебните 
планове. Първата e фокусирана върху знанията 
и уменията, които трябва да бъдат придобити от 
студентите от програмата (Butler, Guntermann 
and Wolverton, 1998). Някои от ключовите уме-
ния и знания в тази връзка са обобщени от Black 
et. al. (1996) на база проведено проучване в 
САЩ, те са следните:Умения за водене на пре-
говори, обработка на информация, комуника-
ция, решаване на проблеми и знания в областта 
на пазарна оценка, корпоративна и бизнес среда, 
физически аспекти на недвижимата собстве-
ност, закони, разпоредби и правни процедури, 
финанси. Втората е парадигмата на обучението, 
в т. ч. как трябва да се преподава учебната 
програма. Този подход е пасивен тъй като 
включва лекционно-дискусионен модел, които 
според авторите не успява да реши проблемите 
в бранша.  

Една от основните цели на учебните планове 
е какво ще обхваща обучението, в т.ч. учебните 
дисциплини (Sheridan 2006) Естеството на дис-
циплини изучавани в миналия век определено е 
обект на съществено изменение, предвид фак-
торите оказващи влияние върху предметната 
област в съвременния свят, а именно: промените 
в градовете, глобализацията, напредъкът на ин-
формационните технологии, грижата за околна-

та среда, политическите, социални и икономи-
чески условия. Тези фактори според нас несъм-
нено могат да бъдат разглеждани като основни в 
процеса на разработване на учебни планове за 
специалности свързани с недвижимата собстве-
ност. В част от научната литература няма еди-
номислие за това какви дисциплини трябва да 
бъдат включените в учебните планове. Някои 
автори са на мнение (Epley, 1996), че между 
преподавателите не е постигнато съгласие за то-
ва какво трябва да бъде преподавано, защото 
областта не се е развила адекватно. Според дру-
ги трудностите идват от липсата на ясни грани-
ци в предметната област (Black & Rabianski, 
2003) Например Carn & Rabianski (1986) отбе-
лязват, че класифицирането на дисциплината 
Основи на недвижимата собственост като изби-
раема в учебните планове е проява на липса на 
разбиране сред академичните среди. Според тях 
всеки учебен план свързан с недвижимата собс-
твеност трябва да включва освен посочената 
дисциплината, така също й: Инвестиционен 
анализ, Финанси, Пазарен анализ, Оценяване, 
Право. Black et al., (1996) също са на мнение, че 
за формирането на компетентни специалисти е 
нужно учебните планове да обхващат обучение-
то в следните четири области:  

1. Пазарна среда – фокусираща се върху па-
зарния анализ и оценка, в т.ч. факторите оказ-
ващи влияние върху търсено, предлагането и 
цените в различните видове имоти, нивата на 
заетост и др.  

2. Финансова среда – вкл. финансиране и ин-
вестиции.  

3. Правна и обществена политика – в т.ч. 
участието на държавата в сектора и ролята на 
институциите в работата на пазарите на недви-
жими имоти.  

4. Физическа среда и среда за развитие – тази 
област се фокусира върху изграждането на 
обектите, дизайн, управление и др.  

Поставянето на тези фундаментални дисцип-
лини е важно, имайки предвид спецификата на 
това направление, което изисква последващи 
фирмени инвестиции в обучения и квалифика-
ции. (Valchev, 2016) 

Информационна осигуреност 
Като основен източник за набиране на ин-

формация за университети предлагащи специ-
алности в сферата на недвижимата собственост 
са използвани редица международни платфор-
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ми, а именно: Studyportals, CollegeChoice, 
Topuniversiites и др. Проучени са 109 бакала-
върски програми предлагани от водещи и ут-
върдени световни висши училища. Установено 
е, че от тях с най-голям дял и разпространение 
са предлаганите специалности по Недвижима 
собственост (42.20 %)3, Мениджмънт на имоти в 
това число и фасилити мениджмънт, пропърти 
мениджмънт и мениджмънт на строителството 
(20.18%), градско и регионално планиране 
(10.09 %). Идентични и сходни специалности по 
„Мениджмънт на недвижимата собственост“ 
бяха установени в 8 от университетите. 

За осъществяване на сравнителния анализ в 
обучението между чуждестранните университе-
ти и Университета за национално и световно 
стопанство са използвани учебните планове и 
програми достъпни на официалните страници 
на висшите училища. Ограниченият достъп до 
част от учебните планове, хорариумът от часове 
за лекции и упражнения, както и отсъствието на 
допълнителна информация за дисциплините 
включени в модулно обучение възпрепятстваха 
задълбочаването на изследването в отделни не-
гови аспекти. В тази връзка с приоритет са из-
ползвани учебните планове на следните чуждес-
транни висши училища: Познански икономи-
чески университет (Познан, Полша), Универси-
тет Херио-Уот (ОАЕ, Дубай), Международен 
университет на Малая-Уелс (Куала-Лумпур, 
Малайзия) Университет Обафеми Аволово 
(Осун, Нигерия).4 

Анализ и резултати 
Условно анализът на учебните планове е раз-

делен в две направления: 
В първото акцент е поставен върху броя на 

задължителните и избираеми дисциплини, хо-
рариумът от часове и съпоставката на фунда-
ментални и специални управленски дисциплини 
залегнали в учебните планове на Познанския 
икономически университет и УНСС. Обхватът 
на анализа в това направление е ограничен до 
сравнението само с един университет поради 
липсата на изчерпателна публична информация 
за конкретните показатели и характеристики на 
останалите висши училища. 

Второто направление има за цел да извърши 
анализ на степента на съвпадение в наименова-
нията на изучаваните дисциплините, както и да 
набележи възможности за внедряване в УНСС 
на нови дисциплини, застъпени в учебните пла-

нове на чуждестранните университети. 
В таблица 1 е представена информация по 

основни характеристики, на обучението по спе-
циалности от бакалавърски програми, свързани 
с недвижимата собственост в УНСС и в някои 
чуждестранни университети. 

Табл. 1 Сравнение на основни характеристи-
ки на обучението по специалности свързани с 
недвижимата собственост в някои чуждест-

ранни университети и в УНСС 
Универ- 

ситет/ 
Катедра 

Специалност/ 
Наименование 

Продължи-
телност на 
обучението

Общ 
брой 

кредити
Познански 
икономичес-
ки универ-
ситет/ 
Инвестиции 
и недвижима 
собственост 

Инвестиции и 
мениджмънт 
на недвижима-
та собственост 

3 години 180 

Университет 
Херио-Уот/ 
Урбанистика

Мениджмънт 
на недвижима 
собственост и 
финанси 

3 години 360 

Междунаро-
ден универ-
ситет на Ма-
лая-Уелс/n/a

Мениджмънт 
на недвижима-
та собственост 
и търгове 

3 години n/a 

Университет 
Обафеми 
Аволово/ 
Мениджмънт 
на имоти 

Мениджмънт 
на имоти 5 години 201 

Университет 
за национал-
но и светов-
но стопанст-
во/ Недви-
жима собст-
веност 

Мениджмънт 
на недвижима-
та собственост 

4 години 240 

Източник: По обобщени от автора данни на база 
официалните страници на висшите училища 

От представените данни се наблюдава разли-
ка, както в наименованието на специалностите, 
така и в продължителността на обучението и 
броя на кредитите. В три от университетите ос-
вен мениджмънта наименованията на специал-
ностите включват и допълнително направление 
в обучението, а именно: инвестиции – при спе-
циалността в университета в Познан, финанси в 
университета в Дубай и търгове в университета 
в Куала Лумпур. Според нас различията в наи-
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менованията могат да бъдат обосновани с влия-
нието различни фактори, а именно: наличие на 
традиции или профил на университета, с които 
специалността трябва да се синхронизира, пот-
ребностите на бизнеса и студентите, изисквания 
на професионални и/или браншови организа-
ции, професионалната квалификация или инте-
рес на преподавателите и др.  

На базата на сравнение на 109 бакалавърски 
програми включващи 6 университета в Австра-
лия, 6 в Азия, 5 в Африка, 51 в Европа и 41 в 
Северна Америка, беше установено, че в голяма 
част от европейските страни бакалавърските 
курсове са с продължителност до 3 години (6 
семестъра). Три от представените в Таблица 1 
университети също следват този модел на обу-
чение. България е една от страните, в която обу-
чението по бакалавърски програми е с продъл-
жителност 4 години (8 семестъра). Според нас 

този модел на обучение трябва да бъде запазен, 
тъй като в редица европейски държави гимнази-
алните курсове са с продължителност 12-13 го-
дини (Ключови данни за образованието в Евро-
па, 2012 г.) или бакалавърската програма започ-
ва с нулева година, което в известна степен из-
равнява продължителността на обучението. 

Анализът на броя на кредитите показва, че 
университетите предлагащи курове на обучение 
в различните държави и континенти следват 
различни системи за разпределение на кредити-
те. Липсата на еднаквост доста често се явява 
проблем за свободното движение на студенти. В 
рамките на европейския съюз това предизвика-
телство е преодоляно с инициативата на Болон-
ския процес. (Европейска комисия) 

В табл. 2 са представени резултатите от съ-
поставката на задължителните дисциплини и 
техния хорариум от часове в ПИУ и УНСС 

Таблица 2. Съпоставка на задължителните дисциплини в учебния план на специалност  
„Инвестиции и мениджмънт на недвижимата собственост“– ПИУ с учебния план  

на специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС 

ПИУ УНСС Степен на различие в % за 
УНСС 

Показател Брой 
дисциплини 

Хорариум 
Приравнен в 
упражнения 

Брой 
дисциплини

Хорариум 
Приравнен в 
упражнения 

Дисциплини Хорариум 

Задължителни  
дисциплини 
(общо) в т.ч. 

33 1590 31 1770 -6.06 11.32 

За всички студенти 8 450 22 1230 175.00 173.33 
Според поднаправле-
нието на обучение 12 510 6 360 -50.00 -29.41 

Специални предмети 11 390 3 180 -72.73 -53.85 
Чужд език 2 240 - - n/a n/a 
Източник: По изчисления на автора на база учебните планове на специалност „Инвестиции и недвижима соб-
ственост“ в ПИУ и специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС 

Общият брои на дисциплините е относител-
но идентичен (33/31), разлика в полза на УНСС 
от 11.32% се наблюдава при хорариума от часо-
ве. Впечатление прави обаче тяхното разпреде-
ление. Относително висок е делът на универси-
тетските учебни дисциплини в УНСС (22) спря-
мо тези в ПИУ (8). Обикновено това са фунда-
ментални дисциплини изучавани от всички сту-
денти, които поставят основите в професионал-
ната квалификация – в случая, бакалавър по 
икономика. Съществено различие се наблюдава 
и в разпределението на дисциплините според 
поднаправлението на обучение (факултетни в 

УНСС) и изучаваните специални предмети, ко-
ито в УНСС в количествено изражение са само 
3 при 11 в ПИУ. Оказва се, че до третата година 
включително студентите в УНСС не изучават 
нито една задължителна дисциплина в сферата 
на недвижимата собственост. Основи на управ-
лението на недвижимата собственост и Основи 
на функционирането на пазара на недвижими 
имоти са двете задължителни дисциплини въ-
веждащи студентите в специалността в ПИУ в 
четвърти семестър (2 курс). Според нас същест-
вен момент, които проличава при анализа на за-
дължителните дисциплини е че, студентите от 
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ПИУ изучават чужд език, през целия три годи-
шен период на обучение. Въпреки че обучение-
то по чужд език е залегнало в образователната 
система в нашата страна още от началното об-

разование, нуждата от овладяване на специали-
зирана бизнес терминология и нейното свобод-
но приложение е по-скоро задължително, от-
колкото препоръчително. 

Таблица 3. Съпоставка на избираемите дисциплини в учебните планове на ПИУ и УНСС 

ПИУ УНСС Степен на различие  
в % за УНСС 

Показател Общ брой 
избираеми 

дисциплини 

Брой дисципли-
ни, които могат 

да бъдат избрани

Общ брой 
избираеми 

дисциплини

Брой дисципли-
ни, които могат 

да бъдат избрани

Общ брой 
избираеми 

дисциплини 

Брой избираеми, ко-
ито могат да бъдат 

избрани 
I курс 0 0 0 0 няма различие 
II курс 2 1 13 3 11 2 
III курс 8 4 24 4 16 няма различие 
IV курс - - 21 6 - - 
Общо 10 5 58 13 48 8 

Източник: Производните показатели са изчислени от автора въз основа на данни от учебните планове на 
специалност „Инвестиции и недвижима собственост“ в ПИУ и специалност „Мениджмънт на недвижимата 
собственост“в УНСС. 

 

Фиг. 1 Съпоставка на фундаменталните и специални управленски дисциплини в специалност  
„Инвестиции и мениджмънт на недвижимата собственост“ в ПИУ и „Мениджмънт на недвижимата  

собственост“ в УНСС 

 
От представените в табл. 3 показатели е вид-

но, че през първата година в учебните планове 
на представените специалности в двата универ-
ситета не са включени избираеми дисциплини. 
Съществено различие се наблюдава в следващи-
те години на обучение. Прави впечатление зна-
чителният общ брой избираеми дисциплини в 
УНСС (58) и реалният брой, които могат да бъ-
дат избрани около 23%. От една страна това да-
ва възможност на студентите да се обучават по 
дисциплини, които представляват интерес за 
тях, което със сигурност повишава тяхната мо-
тивация и постигнати резултати.  

В учебния план на ПИУ фундаменталните 
управленски дисциплини са изцяло задължи-

телни, докато в УНСС задължителните фунда-
ментални дисциплини са 3. Студентите имат 
възможност на практика да изберат още три, но 
това се определя от тяхното желание. Разпреде-
лението на специалните управленски дисципли-
ни, също се различава като в ПИУ отново има 
обособени задължителни такива, докато в 
УНСС те са изцяло избираеми. Отчитайки ха-
рактера на специалността, а именно „менидж-
мънт“ според нас е логично да се обсъди въз-
можността за включване в учебния план на спе-
циалност „Мениджмънт на недвижимата собст-
веност“ в УНСС на повече задължителните уп-
равленски дисциплини в т.ч. фундаментални и 
специални. 
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В табл. 4 е представена информация за съв-
падения в наименованията на дисциплини свър-
зани с недвижимата собственост. В резултат от 
анализа на петте учебни планове беше устано-
вено, че 5 от дисциплините се предлагат в чети-
ри от специалностите. Това са дисциплини 
свързани с анализа на пазара на недвижими 
имоти, оценяване, инвестиции, правни аспекти 
на собствеността и икономика на градовете. 

Прави впечатление, че с изключение на тези 
предлагани в УНСС, във всички останали уни-
верситети те са задължителни. 

В учебните планове на три от университети-
те са включени дисциплини свързани с данъч-
ното облагане и строителните технологии.  

Относително ниско разпространени в двe от 
общо петте специалности остават дисциплини с 
позиция от осма до дванадесета в табл. 4. 

Табл. 4 Съвпадение в наименованията на дисциплини свързани с недвижимата собственост във 
водещи чуждестранни висши училища подготвящи бакалаври в областта на мениджмънта на 

недвижима собственост и УНСС 

№ Дисциплина ПИУ 
(1) 

УХУ 
(2) 

МУМУ 
(3) 

УОА 
(4) 

УНСС 
(5) Общо

1 

Основи на анализа на пазара на недвижими имоти (1) /Изследване на 
пазара на недвижими имоти (3) /Международен анализ на пазара на 
недвижими имоти (4)/ Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имо-
ти (5) 

( C) x ( C) (C) (O) 4 

2 Оценяване на недвижими имоти (1) (3) (4) /Оценяване и ценообра-
зуване на недвижими имоти (5) ( C) x ( C) ( C) (F) 4 

3 
Инвестиционна икономика (1)/ Инвестиции в недвижими имоти (2)/ 
Инвестиции в недвижими имоти и финанси (3)/ Финансиране и ин-
вестиции в недвижими имоти (5) 

( C) ( C) ( C) x (O) 4 

4 Икономика на градовете и недвижимите имоти (2) /Икономика на 
градовете (3) (4) /Урбанизационен икономикс (5) x ( C) ( C) ( C) (O) 4 

5 
Правни аспекти на собствеността (1)/ Въведение във вещното право 
(3)/ Право в недвижимата собственост (4)/ Правен режим на недви-
жимата собственост (5) 5 

( C) x ( C) ( C) (O) 4 

6 
Данъчно облагане на недвижими имоти (1)/ Данъчно облагане и 
оценка на недвижими имоти (3)/Същност на местното данъчно об-
лагане (4)  

(O) x ( C) ( C) x 3 

7 Технология на строителството (2)/ Строителни технологии и услуги 
(3) /Строителство на сгради и материали (4) x ( C) ( C) ( C) x 3 

8 Основи на функционирането на пазара на недвижими имоти (1) 
/Икономически режим на недвижимата собственост (5)  ( C) x x x (O) 2 

9 Изследване и мониторинг на застроената и природна околна среда 
(2) /Въведение в строителството и околната среда (4) x ( C) x ( C) x 2 

10 Градско планиране (3)/ Управление на устойчивото развитие на гра-
довете (5) x x ( C) x (O) 2 

11 Въведение в икономиката на земята (3) (4) x x ( C) ( C) x 2 

12 Териториално-устройство (4) /Териториално-устройствени аспекти 
на недвижимата собственост (5) x x x (O) (O) 2 

Легенда: C – задължителна, O – избираема, F – факултетна. 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том ІV (1) 2020 • Volume ІV (1) 2020 

 56 

Табл. 5 Съвпадение в наименованията на дисциплини свързани с управлението  
на недвижимата собственост във водещи чуждестранни висши училища подготвящи кадри  

в областта на мениджмънта на недвижима собственост и УНСС 

№ Дисциплина ПИУ 
(1) 

УХУ 
(2) 

МУМУ 
(3) 

УОА 
(4) 

УНСС 
(5) Общо

1 

Основи на управлението на недвижимата собственост (1) 
/Управление на недвижимата собственост и устойчиво развитие (2) 
/Управление на недвижимата собственост (3) (5)/Въведение в уп-
равлението на имоти (4) 

(C) (C) (C) (C) (O) 5 

2 Управление на доходите от имоти (1)/ Пропърти мениджмънт и ус-
тойчивост (4) / Пропърти мениджмънт (C) x x (C) (O) 3 

3 Фасилити & Асет мениджмънт (3)/ Applied property и Фасилити ме-
ниджмънт (4)/ Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност (5) x x (C) (C) (О) 3 

4 Управление на маркетинга на недвижими имоти (1) Управление на 
маркетинга (5) (О) x x x (О) 2 

Легенда: C – задължителна, O – избираема. 

От табл. 5 е видно, че с най-широко разпрос-
транение във всички анализирани учебни пла-
нове е дисциплината „Управление на недвижи-
мата собственост“. Широко разпространение 
намират и дисциплините свързани с основните 
подходи за управление на недвижимата собст-
веност, а именно: фасилити, пропърти и асет 
мениджмънт.  

Относително ниско застъпени в учебните 
планове (включени само в един от университе-
тите) са 11 управленски специални дисциплини, 
а именно: Управление на етажната собственост, 
Управление на корпоративна недвижима собст-
веност, Изготвяне на план за управление на 
недвижими имоти, Управление на публични 
имоти и др. 

Важен аспект от обучението, при който тео-
ретичните познания придобити по време на 
следването се апробират в практиката е пред-
дипломният стаж на студентите. (Гилина, 2011). 
В учебния план на специалност „Мениджмънт 
на недвижимата собственост“ в УНСС е зало-
жена учебна практика с продължителност 15 
дни (120 часа). Възниква въпросът: Достатъчни 
ли са предвидените 15 дни, за да могат студен-
тите да опознаят характера на работата и да по-
кажат своите компетентности в реална среда? За 
сравнение минимум три месеца е стажът по 
специалността в някои от чуждестранните вис-
ши училища и институти. (Kingston University, 
United Kingdom, Imperia Institute of Technology, 
Malaysia) 

Въз основа на направения анализ се очерта-
ват следните основни насоки за актуализация на 
учебния план за специалност „Мениджмънт на 
недвижимата собственост“ в УНСС. 

1. Въвеждане на задължителни специални 
дисциплини през третата година на обучение (5 
и 6 семестър) които да поставят основите в спе-
циалността. Реално тези дисциплини са заложе-
ни в действащия учебен план, но към момента 
са избираеми. 

2. Увеличаване броя на задължителните специ-
ални дисциплини. Отчитайки чуждестранния опит 
това могат да бъдат: Основи на недвижимата соб-
ственост, Управление на недвижимата собстве-
ност, Пазарни анализи в бизнеса с недвижими 
имоти, Оценяване и ценообразуване на недвижи-
ми имоти, Финансиране и инвестиции в недвижи-
ми имоти, Урбанизационен икономикс и Правен 
режим на недвижимата собственост, която да бъде 
обособена като самостоятелна дисциплина. 

3. Въвеждане на задължително обучение по 
чужд език (английски), което от една страна ще 
способства работата със специализирана терми-
нология, а от друга ще разшири възможностите 
за проучване на чуждестранна литература, която 
да бъде използвана за подготовка на курсови 
проекти и задания. От гледна точка на интерна-
ционализацията на пазара на недвижимите имо-
ти, доброто владеене на чужд език съществено 
би повишило шанса за професионална реализа-
ция и кариерно развитие на студентите завър-
шили специалността. 
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4. Оптимизиране на общия брои избираеми 
дисциплини, както и на тези, които могат да бъ-
дат изучавани реално от студентите на семес-
тър. Може да бъде обсъдена смяна на част от 
техните наименования или за включване в 
учебните програми на теми представляващи це-
ли дисциплини в чуждестранните университети, 
а именно: данъчното облагане, технологии в 
строителството, въведение в информационните 
технологии в недвижимите имоти, агенции за 
недвижими имоти – закон и практика, управле-
ние на етажната собственост, управление на 
корпоративна недвижима собственост и др. 

5. Увеличаване на часовете за преддипломен 
стаж, които да осигури необходимата приложна 
подготовка на студентите. 

Бележки 
1 Секторът на недвижимата собственост се 

представя като съвкупност от секторите, посо-
чени в Класификацията по икономически дей-
ности – 2008, а именно сектор F „Строителство“ 
и сектор L „Операции с недвижими имоти“. 

2 В териториален аспект специалност „Мени-
джмънт на недвижимата собственост“ се пред-
лага само в УНСС. В други висши учебни заве-
дения се предлагат следните бакалавърски спе-
циалности свързани с предметната област: Уни-
верситет по архитектура, строителство и геоде-
зия – специалност „Устройство и управление на 
земи и имоти“, Икономически университет 
Варна – специалност „Недвижими имоти и ин-
вестиции“. 

3 Авторът приема под понятието „Real Estate“ 
недвижима собственост, тъй като в чуждестран-
ната литература то се възприема и като недви-
жим имот. 

4 За краткост в изложението по-долу са из-
ползвани следните съкращения на университе-
тите: Познански икономически университет 
(ПИУ), Университет за национално и световно 
стопанство (УНСС), Университет Херио-Уот 
(УХУ), Международен университет на Малая-
Уелс (МУМУ), Университет Обафеми Аволово 
(УОА). 

5 В действащия учебен план 2018/2019 наи-
менованието на дисциплината е: Икономически 
и правен режим на недвижимата собственост с 
хорариум 30 часа лекции/30 часа упражнения. 
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