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Мисия и стратегическа цел  
 

Следвайки своята мисия да осигурява предприемаческа култура, Центърът 

за насърчаване на предприемачеството (ЦНП) развива своята дейност като 

структурна единица на НИС и част от УНИКОМП. Предприемачеството следва да 

осигурява на академичната общност в Русенския университет научно 

усъвършенстване и социалноикономическа свобода, които се изграждат въз 

основа на доброто взаимодействие между катедрите, адекватността на 

учебноизследователския процес и съвместните дейности с бизнеса. 

Основните направления, в които може да се обобщят резултатите на ЦНП 

са: (1) консултиране и менторство; (2) взаимодействие с бизнеса и 

предприемаческата среда; (3) организиране на събития и инициативи; (4) 

мерки за популяризиране на дейността; (5) ефективно привличане и 

използване на ресурси; (6) инициативи за устойчивост. Тези шест главни 

приоритета намират израз в няколко подкрепящи ги дейности: 

 Дейност 1. Организиране на конкурса Бизнес план в направление 

„Трамплин за предприемачи“; 

 Дейност 2. Реорганизиране на Магистърска програма „Предприемачество 

и иновации“; 

 Дейност 3. Организиране на инициативата Ruse Uni Bussines Consulting 

Group; 

 Дейност 4. Запазване и разширяване на изучаваните дисциплини за 

създаване на предприемаческа култура; 

 Дейност 5. Разпространение на резултатите; 

 Дейност 6. Институционална подреденост (административен и 

академичен състав) в дейностите за насърчаване на предприемачеството 

с цел създаване на устойчивост. 

Стратегическата цел на ЦНП е да се повиши ефективността на учебния и 

научноизследователски процес, като изучаваните дисциплини да се превърнат 

в "лаборатории на успеха". 



Page 4 of 20 
 

Резюме 

Накратко, резултатите на Центъра за насърчаване на предприемачеството (ЦНП) 

през 2016 г. могат да се обобщят по следния начин: 
 

Консултиране и 

менторство 

1 студентски конкурс с 50 участници от 4 специалности 

30 разработени бизнес плана 

90 обучени студенти да разработват бизнес план по програма ТЕХНОСТАРТ 

(Министерството на Икономиката) 

83 студенти, разработили оценки на бизнес планове 

17 консултации на успешно защитили дипломанти 

10 студенти, завършили магистърска програма „Предприемачество и 
иновации”; 

6 новоприети студенти в магистърска програма „Предприемачество и 

иновации” 

2 майсторски класа с 24 защитили участници 

2 обучения в чужбина с 5 участващи студенти на РУ 

3 еднодневни обучения на студенти и ученици 

1 консултация за бизнес план на действаща компания 

1 открит урок за ученици 

 

Взаимодействие с бизнеса 

и предприемаческата 

среда 

3 посещения в действащи компании с цел дискусия между студенти и 

предприемачи; 

2 съвместни събития с представители на бизнеса 

1 семинар за екопредприемачество, съвместно с БАН 

1 участие в кръгла маса 

1 работно посещение в чужбина за обмяна на опит 

 

Събития и инициативи 6 участия на конференции в чужбина 

5 обучителни визити в България и чужбина 

4 участия на международни семинари 

3 образователни събития 

3 участия на международни форуми в чужбина 

1 младежко иновативно експо 

 

Популяризиране на 

резултатите 

1 колективна монография 
1 монография 
1 домакинство на международна научна конференция 
1 международна кръгла маса 
1 декларация - меморандум 
1 пленарен доклад 
4 научни статии в чуждестранно научно списание 
35 други публикации на сътрудници на ЦНП 
1 специален брой на сп. Entrepreneurship & Innovation, 8, VIII, 2016 
2 участия в телевизионни предавания 
2 публикации в местни и национални медии 
1 пресконференция  
 

Вложени ресурси през 

годината 

128 619 лв., привлечен ресурс по международни проекти, по които 

сътрудници на ЦНП участват 

9 600 лв. – такси от магистърска програма 

3 000 лв. (прибл.) съфинансиране от РУ и ФБМ 

5 преподаватели и докторанти, сътрудници в ЦНП; 

17 преподаватели в маг. програма “П&И” 

8 работни кабинета 

3 лабораторни зали 

5 мобилни компютри 

1 интернет страница 

1 фейсбук страница 

1 блог 

 

Устойчивост 3 действащи международни проекта 

1 годишен проект по ФНИ на РУ 

4 подадени нови проектни предложения 

1 одобрен нов международен проект 
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1. Консултиране и менторство 

Отчет: 1 студентски конкурс с 50 участници от 4 специалности 

30 разработени бизнес плана 

90 обучени студенти да разработват бизнес план по програма 

ТЕХНОСТАРТ (Министерството на Икономиката) 

83 студенти, разработили оценки на бизнес планове 

17 консултации на успешно защитили дипломанти 

10 студенти, завършили магистърска програма „Предприе-

мачество и иновации”; 

6 новоприети студенти в магистърска програма „Предприе-

мачество и иновации” 

2 майсторски класа с 24 защитили участници 

2 обучения в чужбина с 5 участващи студенти на РУ 

3 еднодневни обучения на  студенти  и  ученици 

1 консултация за бизнес план на действаща компания 

1 открит урок за ученици 

 

Хронология: 

 

 

17.05.2016 г.: поредно награждаване на участниците в 

традиционния университетски Конкурс за разработване на 

бизнес план  "Трамплин за предприемачи" с активното 

участие с представители на бизнеса. В конкурса участваха 

50 студента от 4 специалности с 30 бизнес плана. 

Инициативата се провежда ежегодно от 2001 г. насам. 

 

 

Май 2016 г.: 90 обучени студенти да разработват бизнес 

план по формуляра на програма ТЕХНОСТАРТ (Министерст-

вото на Икономиката), под ръководството на гл. ас. д-р 

Ирина Костадинова: 

• 17 студенти, задочно обучение, спец. Бизнес и менидж-

мънт, 3 курс 

• 23 студенти, редовно обучение, специалност Технология 

и управление на транспорта, 3 курс 

• 30 студенти, редовно обучение, спец. Бизнес и менидж-

мънт, 3 курс 

• 20 студенти, редовно обучение, спец Публична адми-

нистрация, 3 курс 

 

 

Май, Декември 2016 г.: 83 студенти, разработили оценки 

на бизнес планове за управление на малкия бизнес (доц. д-

р Даниел Павлов): 

• 48 студенти, редовно обучение, спец. Бизнес менидж-

мънт, 4 курс 

• 21 студенти, задочно обучение, спец. Бизнес менидж-

мънт, 5 курс 

• 14 студенти от магистърските програми МЕП и БА, 1 курс 
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Май, Декември 2016 г.: 17 консултации на успешно 

защитили дипломанти (10 магистри и 7 бакалаври) с теми в 

областта на предприемачеството. 

 

27-31.05.2016 г.: Обучения  на  студенти  и  ученици, реа-

лизирани  от  Факултет  Бизнес  и мениджмънт, JUMP  

Project - част  от  Центъра  по  предприемачество към 

Русенски университет и BH социален проект на Еконт. Целта 

бе да се допълнят и обогатят теоретичните знания, които 

студентите получават в университета с практически 

примери и казуси и да дадат основите за по-нататъшно 

професионално развитие на учениците. Лекторите в 

обученията са експерти с дългогодишен професионален 

опит в международна среда. 

 

 

15.6.2016 г.: приключи първият Майсторски клас по еко 

предприемачество, организиран от Факултет "Бизнес и 

мениджмънт" и Институт за изследване на обществата и 

знанието при БАН с подкрепата на Институт за екологични 

изследвания (Хайделберг) и Германската федерална 

екологична фондация (DBU). Резултат: 21 записани от три 

факултета на РУ „Ангел Кънчев”, 12 разработили учебни 

продукти, 8 получили сертификат след защита пред жури от 

преподаватели и представители на бизнеса. 

 

 

24.06.2016 г.: Венцислава Николова, ръководител на JUMP  

Project,  част  от  Центъра по предприемачество  участва  в  

открит  урок  по  проект „Идеите  в действие“ на 

десетокласници от Професионална гимназия  по икономика  

и  управление  „Елиас Канети“.  Проектът  се финансира  по  

програма „Знание и растеж“ 2016 на Общинска фондация 

„Русе – град на свободния дух“. Пред учители и гости  4  

ученически  екипа  представиха  своите бизнес идеи и как 

ще ги реализират, като на практика  показаха  ползата  от 

учебно-тренировъчните фирми. 

 

 

Септември 2016 г.: Подобрената магистърска програма 

„Предприемачество 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 Моделът на 

Фелдер,  в  който  студентите  получават предимно  

консултации  за  своите  бизнес  намерения. 
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02-06.10.2016: Трима студенти от специалности, чиято 

профилираща катедра е "Мениджмънт и бизнес развитие" 

участват в международно Лятно училище по екологично 

предприемачество "Innovation Management for Technical Pro-

ducts and Intellectual Property", организирано чрез между-

народна академична мрежа RESITA в гр. Бор, Сърбия. 

Студентите Ралица Ангелова, Боряна Каменова и Делян 

Ясенов Иванов взеха участие във всички събития от 

програмата свързани с разработването на бизнес модел за 

еко предприемачество в региона. 

 

 

Ноември 2016 г.: Консултиране на алумни на ФБМ (Слави 

Георгиев, спец. ИМ) относно стратегията за развитие на 

предприемаческата му дейност в областта на търговия с 

облекла чрез регистрираната му в САЩ онлайн платформа – 

F5 Apparel. 

  

 

 

Декември, 2016 г.: Двама студенти от Русенския универ-

ситет (Боряна Каменова и Делян Иванов от Факултет 

"Бизнес и мениджмънт") участват в поредното годишно 

обучение на програма „JA STARTUP”, организирано от JA 

BULGARIA И НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ в периода 15 – 16 декември 

2016 г. 

 

 

 

07.12.2016 г.: приключи вторият Майсторски клас по 

еко предприемачество, организиран от Факултет "Бизнес 

и мениджмънт" и Институт за изследване на обществата и 

знанието при БАН с подкрепата на Институт за екологични 

изследвания (Хайделберг) и Германската федерална 

екологична фондация (DBU). Резултат: 16 записани от 5 

факултета на РУ „Ангел Кънчев”, разработили учебни 

продукти и получили сертификат. 

 

 

Декември 2016 г.: консултиране и менторство в рамките 

на Магистърска програма „Предприемачество и иновации“: 

• 10 студенти завършили своето обучение 

• 6 новоприети студенти през есента на 2016 г. 

• Актуализиран учебен план с нови дисциплини с 

интерактивна технология на обучение по Метода на 

Фелдър. 
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2. Взаимодействие с бизнеса и предприемаческата 

среда 

Отчет: 3 посещения в действащи компании с цел дискусия между 

студенти и предприемачи; 

2 съвместни събития с представители на бизнеса 

1 семинар за екопредприемачество, съвместно с БАН 

1 участие в кръгла маса 

1 работно посещение в чужбина за обмяна на опит 

 

Хронология: 

 

14.04.2016 г.: посещение на студенти от спец. Бизнес 

мениджмънт в предприятие за конфекция „Маркам” ООД – 

гр. Русе и дискусия с основателя и управляващ съдружник 

на фирмата относно стратегиите за развитие и растеж на 

малко и средно предприятие. 

 

 

17.05.2016 г.: представители на РТИК – Русе, Областен 

информационен център - Русе, Банка ДСК – Русе, Ротари 

клуб - Русе и други бизнес организации участваха в 

поредно награждаване на участниците в Конкурс за 

разработване на бизнес план  "Трамплин за предприемачи". 

 

 

21.05.2016 г.: среща-дискусия на студенти от Майсторски 

клас по екопредприемачество с основател и мениджър на 

фирма за био храни – „Арониада Агро” ЕООД и запознаване 

с производствената база и насаждения в гр. Две могили. 

 

26.07.2016 г.: среща-дискусия „Подходи за дизайн на 

университетски курсове в интердисциплинарен дискурс”, 

организирана Института за изследване на обществата и 

знанието (ИИОЗ) при БАН и Факултет „Бизнес и 

мениджмънт” на РУ „Ангел Кънчев”. 

Събитието бе част от проект „Обучение по екопредприе-

мачество в три извънстолични университета” на ИИОЗ, 

финансиран от Институт за екологични изследвания 

(Хайделберг) и Германската федерална екологична фон-

дация (DBU). 

Присъстваха 15 университетски преподаватели, експерти и 

изследователи, които проведоха интерактивна дискусия по 

методите „Научно кафене” и класическа „Фокус група” 

относно:  

 Конструиране на атрактивно и ефикасно обучение в 

интердисциплинарна среда по примера на екопред-

приемачеството и предприемачеството за устойчиво 

развитие; 

 Предизвикателствата пред висшето образование по 

отношение на учебния процес и компетенциите на 

участниците в него. 
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27.09.2016 г. участие с доклад (автор д-р Божана 

Стойчева) на Кръгла маса „Възможности за подобряване на 

бизнес средата чрез активизиране на вътрешното 

предприемачество на малките и средни предприятия в 

област Русе”, организирана от Областна администрация 

Русе. 

 

 

24.11.2016 г.: Семинар в еко хотел в село Нисово в 

Природен парк „Русенски Лом”, където студентите (16) 

дискутираха със собственика внедрените модерни 

технологични решения за пестене на енергия, вода и 

ресурси, както и за стимулиране на местното производство 

и културни традиции. 

 

 

30.11.2016 г.: Ръководителят на ЦНП на Русенския 

университет - доц. д-р Даниел Павлов осъществи работно 

посещение в FH Muenster University of Applied Science. 

 

 

 

 

08.12.2016 г.: представители на ЦНП участваха в Среща с 

бизнеса във факултет Бизнес и мениджмънт. Целта на 

срещата бе да се дискутират възможностите за по-

ефективно сътрудничество между бизнеса и университета 

чрез предприемане на нови конкретни инициативи по 

отношение на учебна работа със студенти, менторство, 

кариерно развитие, трансфер на знание. 
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3. Събития и инициативи 

Отчет: 6 участия на конференции в чужбина 

5 обучителни визити в България и чужбина 

4 участия на международни семинари 

3 образователни събития 

3 участия на международни форуми в чужбина 

1 младежко иновативно експо 

 

Хронология: 

 

16.01.2016 г.: Участие на доц. д-р Даниел Павлов, гл. ас. д-

р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, докт. 

Венцислава Николова в семинар за дефиниране на 

тематични направления и уточняване на работни екипи на 

бъдещи съвместни научни изследвания между участниците в 

академична мрежа РЕШИЦА в гр. Есен (Германия). 

 

 

 

30.1.2016 г.: конференция "Дигитална България", 

организирана от JUMP Project, Русенски университет и 

сдружение Startup Factory. На събитието присъстваха 80 

души, докато 50 души присъстваха “онлайн”. Записите от 

конференцията, които са свободно достъпни в социалната 

мрежа YouTube са гледани над 500 пъти в рамките на 2 

месеца (към 25 март, 2016 г.) 

 

 

24-26.02.2016 г.: Участие на доц. д-р Даниел Павлов в 

международна конференция с пленарен доклад в рамките на 

международната академична мрежа РЕШИЦА - Яхорина 

(Източно Сараево), Босна и Херцеговина. 

 

 

 

 

03.03.2016 г.: Участие на ръководителя на ЦНП, доц. д-р 

Даниел Павлов в третата Mobility Programme по  проект 

MATcHES с презентации по управление на TEMPUS проекти. 

Университет Лас Палмас Гранд Канария, Испания. 

 

 

 

15.03.2016 г.: Участие на ръководителя на ЦНП, доц. д-р 

Даниел Павлов, в семинар, насочен към цялостно 

представяне на HEInnovate. Организатори: Джуниър 

Ачийвмънт България, Министерството на образованието и 

науката, Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (OECD), Европейската комисия и София Тех Парк. 

 

 

24-26.03.2016 г.: Представители на ЦНП – доц. д-р Даниел 

Павлов, гл. ас. д-р Ирина Костадинова презентират опита на 

Русенския университет в управлението на TEMPUS проекти 

пред ректорските ръководства на университети в Узбекистан. 
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05.04.2016 г.: Участие на проф. д-р Диана Антонова, гл. ас. 

д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова в Научен 

семинар “Advancing scientific co-operation and networking in 

the Danube Region – Towards a potential COST Targeted 

Network”, организиран в рамките на проект Danube.INCO-Net 

с ръководител чл.кор. проф. Хр. Белоев и участието на 

проф. Велизара Пенчева, в гр. Нови Сад, Сърбия. 

 

 

22.4.2016 г.: в Русенски университет се проведоха Дни на 

кариерата за ученика, организирани от учебна компания 

SmartCity към Математическа гимназия “Баба Тонка”, Русе. 

Събитието се проведе с подкрепата на Общинска фондация 

“Русе – град на свободния дух”, ВН - социален проект на 

Еконт, Startup factory, Jump project, част от Центъра за 

насърчаване на предприемачеството към Русенски 

университет “Ангел Кънчев”. 

Ден на кариерата за ученици се провежда за втори път в 

Русе и все още няма аналог на територията на страната. 

Основната цел на събитието е русенски бизнес консултанти 

и работодатели да се срещнат със своите потенциални 

стажанти и бъдещи служители, а учениците да имат въз-

можност да се запознаят с истинската страна на бизнеса, 

което ще им помогне да направят правилен избор за  своето 

кариерно развитие. 

 

 

10.05.2016 г.: Участие на проф. д-р Диана Антонова, доц. д-

р Даниел Павлов, доц. д-р Павел Витлиемов, гл. ас. д-р 

Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова във Финалната 

конференция на проект MATcHES, финансиран по програма 

ТЕМПУС - Ташкент, Center in High Technologies (Committee for 

coordination of science&technology development), Узбекистан. 

 

 

 

11.05.2016 г.: Участие на доц. д-р Даниел Павлов в 

Tashkent International Innovation forum с Пленарен доклад на 

тема “The EU project on towards the modernization of higher 

education institutions in Uzbekistan”. 

 

 

 

11.05.2016 г.: специално посещение на Ярмарка от 

Делегация на Русенския университет (Зам.-ректор на РУ и 

екип), както и среща с Executive Director Dr. Odilkhuja 

Parpiev (Директора на Committee for coordination of 

science&technology development). 
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13.5.2016 г.: клуб JUMP Project представи ЦНП и ФБМ на 

първото Иновативно младежко експо в Русе - събитие без 

аналог до момента и създадено по идея на Ректора на 

Русенския университет, открито от проф. Велизара Пенчева 

в присъствието на Министъра на образованието, г-жа 

Меглена Кунева и множество официални лица. В него 

участие взеха 10 професионални клуба на Русенски 

университет; студенти и докторанти от 5 български висши 

училища, както и ученици от 10 русенски средни училища. 

Целта на формата е да се даде възможност на младежи 

с иновативен дух и изявена предприемчивост, самостоятелно 

или в екип (предприемчиви ученически формирования и 

клубове) да разработват свои идеи и концепции с помощта 

на преподаватели и студенти от университета, да представят 

своите идеи пред академичната общност на Русенския 

университет, представители на бизнеса и публичната власт. 

В резултат, това допринесе за приобщаване на повече млади 

хора (предимно ученици) към инициативите и дейностите на 

университета; стимулира иновативността, креативността и 

творческото мислене на младите хора чрез включването им в 

изследователски и практически инициативи; активира 

вътрешни заложби, формиране нови знания, умения и 

компетенции с оглед по успешно личностно развитие на 

младите хора; работи за утвърждаване на Русенски 

университет като медиатор за успешно сътрудничество 

между младежи, бизнес и публични организации; подпомага 

подобряване приема на студенти в РУ от страната (и 

чужбина). 

 

 

20.5.2016 г.: по време на международния форум  

HEInnovate в Брюксел конкурсът по разработване на  

бизнес план бе включен в представянето на Русенския 

университет (опит и добри практики в областта на 

иновациите и предприемачеството). В него присъстваха над 

150 представители на Европейската комисия, държавни 

институции, неправителствени организации, преподаватели, 

ректори на университети и др. Обсъдени бяха актуални 

въпроси, свързани с политики във висшето образование и 

оформянето на профил на университетите като място за 

насърчаване на предприемчивостта. 

 
 

 

30.05.2016 г.: Участие на доц. д-р Даниел Павлов в 

четвъртата Mobility Programme по  проект MATcHES с 

презентации по управление на TEMPUS проекти. 
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15.06.2016 г.: Участие на гл. ас. д-р Свилен Кунев в 

International Staff Week по програма Еразъм + на РУ с 

презентация “The Entrepreneurship cause in FBM”. 

 

 

 

 

 

 

04-14.07.2016 г.: Участие на проф. д-р Диана Антонова, 

доц. д-р Даниел Павлов, гл. ас. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р 

Ирина Костадинова в петата Mobility Programme по  проект 

MATcHES с доклади и презентации. 

 

 

 

 

 

20.07.2016 г.: Участие на проф. д-р Диана Антонова, гл. ас. 

д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова в 

конференция “Triple Helix Conference on Bio-Based Economy”, 

организирана в рамките на проект Danube.INCO-Net, 

Будапеща, Унгария. 
 

 

11.10.2016 г.: участие на гл. ас. д-р Свилен Кунев в 

семинар за обучението по предприемачество в гр. Щутгарт 

(Германия) по проект „FairGuidance - Strategic Partnership 

(2015-1-DE02-KA202-002527 Erasmus +) 

 

 

 

27.10.2016 г.: Участие на проф. д-р Диана Антонова, доц. 

д-р Даниел Павлов, гл. ас. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р 

Ирина Костадинова в шестата Mobility Programme по  проект 

MATcHES с доклади и презентации в Русе, България. 

 
 

 

01.11.2016 г.: участие на гл. ас. д-р Свилен Кунев в 

конференция “Internationalization of Romanian Education, 

Research and Innovation” в Universitatea Politehnica Bucuresti. 

 

 

 
 

 

18.11.2016 г.: Членове на ЦНП партнираха на Клуб по 

предприемачество „Успешните хора“ при ПМГ „Баба Тонка“ - 

Русе, който проведе на 18.11.2016 г. в РУ „Ангел Кънчев“ 

най-значимото си състезание - Иновационен лагер 2016. То 

се провежда в рамките на Световната седмица на 

предприемачеството. 
 

 

30.11.2016 г.: Участие на проф. д-р Диана Антонова, гл. ас. 

д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова в 

конференция “Networking4Innovation” - Будапеща, Унгария, 

организирана в рамките на проект Danube.INCO-Net. 
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4. Популяризиране на резултатите 

 

Отчет: 1 колективна монография 

1 монография 

1 домакинство на международна научна конференция 

1 международна кръгла маса 

1 декларация - меморандум 

1 пленарен доклад 

4 научни статии в чуждестранно научно списание 

35 други публикации на сътрудници на ЦНП 

1 спец. брой на сп. Entrepreneurship&Innovation,8, VIII, 2016 

2 участия в телевизионни предавания 

2 публикации в местни и национални медии 

1 пресконференция 

 

 

Хронология: 

 

 

Май 2016 г.: 1 колективна монография в резултат на 

договор за сътрудничество между РУ „Ангел Кънчев” (НИС) 

и Областна администрация – Русе. 

 Антонова, Д., М. Кирова, Д. Павлов, С. Кунев, Н. 

Венелинова, И. Костадинова, П. Великова. 

Регионалното развитие - среда за технологичен 

напредък. Русе, Примакс, 2016, стр. 97, ISBN 978-619-

724-2102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 2016г.: 1 монография, като резултат на Проект 

2016-ФНИ -03-РУ. 

● Антонова, Д. – Евристични методи в управлението, изд. 

Primax, 2016, ISBN 978-619-7242-25-6. 200 стр. 
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4-6.07.2016 г. Домакинство на Международна научна 

конференция „Models of knowledge management”, съвместно 

с Асоциация на преподавателите по икономика и 

управление в индустрията (България), с подкрепата на 

проект MATCHES и участници от България, Германия, 

Италия, Русия, Полша, Испания, Узбекистан 

 

 

 

28.09.2016 г.: Студенти от Русенския университет на 

пресконференция във връзка с обучението по предприе-

мачество във Факултет Бизнес и мениджмънт. Основни теми: 

Магистърска програма "Предприемачество и иновации"; 

Майсторски клас по Екопредприемачество; Конкурс 

ТЕХНОСТАРТ на Министерството на икономиката. 

 

  

 

20-22.10.2016 г.: Изнесен пленарен доклад от проф. д-р 

Диана Антонова на МНК "People, Ideas, Experiences" – 

University of Resita (Румъния). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22.10.2016 г.:  4 научни статии от МНК "People, Ideas, 

Experiences" – University of Resita (Румъния), приети за 

публикуване в научно списание, както следва: 

 Antonova D., B. Stoycheva. Methods for Testing the 

Management Process of New Products Developing in 

Enterprises of Manufacturing Industry in Bulgaria.// 

//Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. 

Economic Studies, 2016, No under press, ISSN 2344-6315. 

 Antonova D., B. Stoycheva. Methods and Tools in 

Development of New Products in Bulgarian Industrial 

Enterprises - General, Sectoral and Comparative Analysis.// 

Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. 

Economic Studies, 2016, No under press, ISSN 2344-6315. 

 Kostadinova I N Evgeniev. CHANGES IN ECONOMIC 

EFFECTIVENESS OF MEDICAL ORGANIZATIONS THROUGH 

EMOTIONAL AND SOCIAL COMPETENCE (E&SC) 

DEVELOPMENT OF DOCTORS.// Annals of „Eftimie Murgu” 

University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No -, 

ISSN 2344 – 6315 (under publishing) 

 Todorova, M., S. Ruskova, Influence of learning on 

consumer behaveour  .// Annals of “Eftimie Murgu” 

University Resita, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No 

uder press, ISSN 2344-6315. 

 

Справка за всички 39 публикации за 2016 г. на 

сътрудниците на ЦНП и академичния състав, участвал в 

негови дейности може да бъде направена от електронна 

система Публикации: http://publications.uni-ruse.bg/  
 

 

 

 

http://publications.uni-ruse.bg/
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27-28.10.2016 г. Международна кръгла маса „Корпо-

ративна социална отговорност – защо?“ с участието на 

представители на НПО, Професионални бизнес асоциации, 

университети и бизнес компании от Германия, Сърбия, 

Румъния, Албания, Босна и Херцеговина и България с 

домакинството на ФБМ, в рамките на 55-та годишна 

международна конференция на Русенски университет. 

 

Важен момент от програмата на 28 октомври (петък) е създаването  

на Декларация „Русе”- Разбирането за корпоративната 

социална отговорност, обединяваща възгледите на участниците и 

представляваните от тях институции  относно целта, заинтересо-

ваните страни и същността на социалната отговорност на бизнеса 

сред държавите от Югоизточна Европа. Декларацията е обнарод-

вана още същия ден по време на пленарното заседание на 55-тата 

международна научна конференция на Русенския университет. 

 

 

 

10.12.2016 г.: Статия в Dir.BG – национална интернет 

медия 
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10.12.2016 г.: Статия във в. Бряг 

 
 

 

21.12.2016 г.: Интервю на двама студенти и представител 

на ЦНП в предаване на БНТ 2 Русе. 

 

  

 

Декември 2016 г.: Излиза специалния годишен 8 брой, 

год.VIII на международното он-лайн списание Entreprene-

urship&Innovation, чийто издател е Русенски университет с 

тема: „Смарт специализацията – иновативна стратегия за 

регионална икономическа трансформация“. Главен рдактор: 

проф. Диана Антонова. Редактор на броя: проф. д-р Иван 

Михайлович, Университет Бор, Сърбия. http://jei.uni-

ruse.bg/Issue-2016/2016 ISSN 1314-0167. 

 

 

http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2016/2016
http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2016/2016
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5. Вложени ресурси през годината 

Отчет: 128 619 лв., привлечен ресурс по международни проекти, по 

които сътрудници на ЦНП участват 

9 600 лв. – такси от магистърска програма 

3 000 лв. (прибл.) съфинансиране от РУ и ФБМ 

5 преподаватели и докторанти, сътрудници в ЦНП; 

17 преподаватели в маг. програма “П&И” 

8 работни кабинета 

3 лабораторни зали 

5 мобилни компютри 

1 интернет страница 

1 фейсбук страница 

1 блог 
 

 

 

Детайли:  

Финансови ресурси 63 249 лв. – по проект MATcHES (Tempus IV) 

41 110 лв. – по проект Danube.INCO.Net (FP7) 

20 000 лв. – по мрежа Решица 

 9 600 лв. -  такси от маг. програма „Предприемачество и 

иновации“  

 4 260 лв. – по договор с ИИОЗ-БАН (екопредприемачество) 

 3 000 лв. (прибл.) - съфинансиране от РУ и ФБМ 

 

Материални ресурси  8 работни кабинета в корпус 2 и Ректорат 

 5 мобилни компютри 

 3 периферни устройства 

 3 лабораторни зали (временно ползване за събития) 

 Офис консумативи 
 

Човешки ресурси 5 преподаватели и докторанти от ФБМ на РУ „Ангел Кънчев”, 

сътрудници в ЦНП. Допълнителен принос имат и всички 

преподаватели, участващи в магистърската програма по 

„Предприемачество и иновации”, както следва: 

 проф. д-р Диана Антонова 

 доц. д-р Александър Петков 

 доц. д-р Антон Недялков 

 доц. д-р Даниел Павлов 

 доц. д-р Емил Коцев 

 доц. д-р Емил Папазов 

 доц. д-р Людмила Михайлова 

 доц. д-р Милена Кирова 

 доц. д-р Павел Витлиемов 

 доц. д-р Свилена Рускова 

 д-р Анелия Любенова 

 д-р Божана Стойчева 

 д-р Ирина Костадинова 

 д-р Миглена Пенчева 

 д-р Мирослава Бонева 

 д-р Преслава Великова 

 д-р Свилен Кунев 
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Информационни 

ресурси 

Интернет страница на ЦНП:  

https://www.uni-ruse.bg/Centers/TSNP  

 
 

Фейсбук страница на ФБМ: 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011970432304 

 
 

Блог на ФБМ: http://newsfbm.blogspot.bg  

 
 

https://www.uni-ruse.bg/Centers/TSNP
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011970432304
http://newsfbm.blogspot.bg/
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6. Устойчивост 

Отчет: 3 действащи международни проекта 

1 годишен проект по ФНИ на РУ 

4 подадени нови проектни предложения 

1 одобрен нов международен проект 

 

Работа по действащи през 2016 г. проекти и след нея: 

 

Towards the Modernization of Higher Education Institutions in 

Uzbekistan/ MATcHES (2014 – 2017) с ръководител доц. д-р 

Даниел Павлов 

 

International Cooperation Network for the Danube Region 

"Danube Region INCO-NET" (2014 – 2017) с ръководител чл. 

кор. проф. Христо Белоев и участието на проф. д-р 

Велизара Пенчева 

 

RESITA - South Eastern Europe Network of Entrepreneurship 

and Innovation (2009 - 2017) с ръководител проф. д-р 

Диана Антонова 

 

2016-РУ-03 – Разработване на концепция за Иновативно 

младежко ЕКСПО с ръководител д-р Ирина Костадинова 

 

Подадени нови проектни предложения в тематиката на ЦНП: 

Август 2016 г. 

 

VENUS - Implementing gender equality plans to unlock 

research potential in Eastern an Outermost Europe (Call 

Horizon 2020 Swafs-03-2016-2017) 

 

Август 2016 г. 

 

ACQUA - Adapting cities to Climate change, improving Quality 

of life in Urban Areas (Call: H2020-SCC-2016-2017) 

 

Октомври 2016 г. COBIO: Collaborative Bioeconomy Business Models (Call: 

H2020-NMBP-2016-2017) 

 

Ноември 2016 г. 

 

Edu4Society - Innovative Solution for enhancing social 

responsibility education and civic skills in creating sustainable 

businesses (Erasmus + KA203 – Strategic Partnership for 

higher education) 

Координатор: University Politehnica of Bucharest, Romania 

Брой месеци: 24 

Начална дата: 01.11.2016 

Крайна дата: 31.10.2018 

 


