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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МАЛЪК БИЗНЕС 

2. Код на курса: 24.1.1.0.04 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: проф. д-р Миглена Темелкова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

    Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в областта 

на предприемачеството и малкия бизнес, необходими за правилното им ориентиране в 

проблематиката на предприемаческия малък бизнес и за формиране на предприемаческо 

мислене и поведение. 

Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

     Основни знания за същността и ролята на предприемачеството и малкия бизнес в 

съвременната глобална икономика и за характерните особености на осъществяването им в 

съответствие с европейските регламенти. 

     Практически умения да прилагат теоретичните си знания за разкриване на 

предприемачески възможности и реализиране на  предприемачески инициативи. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, трябва 

да са усвоили теоретични основи на предприемачеството и малкия бизнес като съвременно 

средство за ускорен икономически растеж в силно конкурентна среда и  практически 

възможности за реализиране на предприемачески малък бизнес, в условия на широка 

европейска подкрепа и насърчаване в страната. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна форма, практически казуси и бизнес решения. 

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на фирменото управление, 

планирането и анализа на стопанската дейност. От значение са знанията придобити по 

дисциплините икономика на съобщенията, основи на управлението, основи на маркетинга, 

фирмено управление, планиране и анализ на стопанската дейност. 

12. Съдържание на курса: 

     Общо понятие за предприемачеството. Характеристика на предприемача. Видове 

предприемачество и типове предприемачи. Малкият бизнес като предпоставка и резултат 

на предприемачеството. Предприемачески малък бизнес. Предприемачески мрежи. 

Субконтракторни вериги и участие на малкия бизнес. Европейският съюз за 

предприемачеството и малкия бизнес. Подкрепа и насърчаване на предприемачеството и 

малкия бизнес в България. Социална отговорност на предприемачите. 



13. Библиография: 

     Основна литература: 

1. Тодоров, К., Бизнес предприемачество, част 1. Основи. Създаване на нов бизнес, 

БАРМП1 С., 2011. 

2. Тодоров, К., Бизнес предприемачество, част 2. Управление. Растеж. Бизнес практики, 

БАРМП1 С., 2011. 

 

      Допълнителна литература: 

1. http://www.sme.government.bg/wp-content/uploads/2011/05/ZMSP.rtf, Закон за малките 

и средните предприятия. 

 

14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с текуща оценка на основата на тестове. 

     Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено овладени 

ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на материята, 

умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на решенията. 

     Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. 

     Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи, 

но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

     Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

     Крайната оценка се формира, както следва (Таблица 1.): 

 

                                                                                                          Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

15. Език на преподаване: български 

 Компонент Maкс. точки 

1 Тест № 1 – текущ контрол 30 

2 Тест № 2 – текущ контрол 30 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6 


