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ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ДИСЦИПЛИНАТА „ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ” 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА  
ТЕХНИКА”, форма на обучение – редовна, (за завършили образователно-
квалификационна степен „бакалавър“  по същата, аналогична или преименувана 
специалност), 
Обучаваща катедра: „ССН”  
 

Образователно-квалиф. степен: 
Магистър 

Вид на дисциплината: 
Избираема  

№ по учебен план: 
10.3 

Година: I  

Семестър: II  Брой кредити: 3 
Водещ преподавател: 
доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев 

Цел на курса: Да предостави теоретични  познания и практически умения по предприемачество, да 
формира определено икономическо мислене при оценяването на предприемачески задачи и проекти, а 
също така и идеи за собствен бизнес. 
Необходими условия: Лекционна зала, компютърна зала , мултимедиен проектор, достъп до интернет. 

Съдържание на курса:  
Условия за развитие на предприемачеството и предприемаческа дейност, Организационно-
правни форми за извършване на предприемаческа дейност, Бизнес план на предприятието, 
Маркетинг — пазарна ориентация на предприятието, Имущество на предприемаческото 
предприятие, Практически стъпки към предприемачество, Виртуално предприемачество, 
Предприемачески стратегии, Предприемаческа тайна 

Препоръчителна литература:  
1. Ганчев. Д., Инвестиционната активност на предприемачите, УИ  „Васил Априлов”,  второ прер. и доп. 
издание, Габрово, 2019 г.; 
2. Дойков Д., Предприемачество и предприемачески проекти,  София, изд. на нов български 
университет, София, 2007 г.; 
3. Коев Й., Предприемачество, Изд.къща „Стено”, Варна, 2007 г.; 
4. Кънев П. и Христова В., Основи на предприемачеството, изд. „Фабер”, В. Търново, 2009 г.; 
5. Тодоров К., Бизнес-предприемачество, част I и част II, изд. „БАРМП”, София, 2011 г.; 
6. Georgiev I., Sterev N. and oth., Economics of enterprise, UNWE PUBLISHING COMPLEX, Sofia, 2012 

Методи на преподаване: Лекции, лекционни  упражнения, решаване  на казуси и  задачи. 
Методи на оценяване:  Писмен изпит с теоретични въпроси и събеседване, решаване на казуси. 
Кредити по видове дейност:  

     Аудиторна заетост (24  л./ 12  лек.упр., Общо  36  часа): 1,4  кредита  
     Извънаудиторна заетост (41 часа):1,6  кредита 
 Д.1 Подготовка за семинарни упражнения – конкретно дефинирани задания и критерии за оценка и 
самооценка -0,3; Д.2 Посещение на библиотека – представен списък от източници и условия за работа с 
тях, място и време за работа (университетска библиотека или катедрена библиотека, зали за четене и 
начини за заемане на книги) – 0,3; Д3 Задания за извънаудиторно решаване на задачи – набор от задания 
с достатъчен брой варианти, в зависимост от броя на студентите в групите и време за отчитане на 
изпълнението – индивидуално или в групова учебна работа -0,7; Д.5 Самостоятелна работа с обучаващи 
програми – осигурени работни места или обучаващи програми на съответни носители -0,3 (в 
съответствие с Приложение 1 от Правилника за натрупване и трансфер на кредити). 

Език, на който се преподава: български  
Приета от КС на профилираща катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ с 
Протокол № 8/16.06.2021 г. 
 

                   Ръководител катедра: 
                         /доц. д-р инж. Др. Чантов/ 

 



 


