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Подобрената магистърска програма „Преприемачество и иновации“ 
 
Внесените промени са в резултат от участието на 
преподавателския състав от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ 
на Русенския университет в различни международни проекти, 
директно финансирани от Европейската Комисия. 
Съществената промяна е, че учебният процес се реорганизира 
съгласно Модела на Фелдер, в който студентите получават 
предимно консултации за своите бизнес намерения. Всяка 
дисциплина е лаборатория за Вашия успех, в която чрез курсови 
разработки откривате прагматични отговори на следните 
въпроси: 
 

 

Въпрос от студента: Дисциплина, в която се 
търсят отговорите: 

Екип от академични 
консултанти 

Ставам ли за предприемач и то какъв? Въведение в 
предприемачеството 

доц. д-р Емил Коцев 
д-р Миглена Пенчева 

Как да реализирам своята бизнес идея? Бизнес модели за 
предприемачи 

доц. д-р Даниел Павлов 
д-р Ирина Костадинова 

Как да осигуря предимства на фирмата си 
пред конкурентите чрез Интелектуалната 
собственост? 

Защита на интелектуалната 
собственост ИЛИ Креативен 
мениджмънт 

доц. д-р Павел Витлиемов 
д-р Николай Станков 

Как да преодолея конкуренцията? Управление на продажбите в 
МСП ИЛИ Евристични 
методи 

проф. д-р Диана Антонова 
д-р Ирина Костадинова 

Как с минимални ресурси и усилия да 
придобия качествен продукт с ниска 
производствена себестойност – чрез 
собствено производство или да поръчам 
на друга фирма да произведе този 
продукт? 

Oперационен мениджмънт в 
МСП 

доц. д-р Антон Недялков 
доц. д-р Свилена Рускова 
д-р Свилен Кунев 

Как да подредя взаимоотношенията с 
евентуални съдружници, така че фирмата 
да устои на сътресения и атрактивни 
печалби? 

Организация на финансово-
счетоводната документация 
в МСП 

доц. д-р Людмила Михайлова 
д-р Анелия Любенова 

Kaк да контролирам развитието на 
фирмата си - нови клиенти, нови 
служители, нови активи, нови 
отговорности, нови конкуренти – как да ги 
управлявам? 

Управление на растежа в 
МСП 

доц. д-р Емил Коцев 
д-р. Миглена Пенчева 

Как да организирам иновационната 
дейност във фирмата и да генерирам 
предимства пред конкурентите? 

Иновационна политика в 
МСП ИЛИ Управление на 
иновационни проекти за МСП 

доц. д-р Милена Кирова 
д-р Преслава Великова 
д-р Игор Шелудко 

Как да предпазя фирмата от корупционни 
практики? 

Антикорупционни политики и 
практики за МСП 

доц. д-р Даниел Павлов 
д-р Божана Стойчева 

 
Обучението завършва с Дипломна работа (д-р Свилен Кунев, д-р Мирослава Бонева), която следва да 
интегрира постиженията от всички изучавани дисциплини. 
 
Магистърската програма „Предприемачество и иновации“ е подходяща са студенти:  

(1) с желание да основат фирма – самостоятелна, семейна или в съдружие; 
(2) с вече стартирал бизнес – самостоятелен, семеен или в съдружие; 
(3) за желаещите да работят в частни и публични структури в помощ на МСП. 

 
За студенти, завършили бизнес специалности, обучението е 2 семестъра, а за завършили други области 
на висшето образование – 4 семестъра. Задочна, платена форма на обучение; само в събота и неделя. 
Семестриалните такси са чувствително по-ниски от цената на консултантските услуги, срещу които 
студентите биха получили същите отговори. 
 
Въпроси можете да отправяте към Координатора на магистърската програма - доц. д-р Даниел Павлов 
(dpavlov@uni-ruse.bg). Записването е през целия месец септември в канцеларията на Факултет „Бизнес 
и мениджмънт“ (Централен корпус, кабинет 319-А; тел.: 082-888-737). Началото на учебния процес е през 
средата на октомври. 
 
УСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ САМИ ДА УПРАВЛЯВАТ ЖИВОТА СИ  
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