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Курс „Технологично предприемачество“ / Technology Entrepreneurship 

                                           "Coming up with creative ideas is easy, selling them to strangers is hard." 

        Kimberly D. Elsbach 

 

  Организатори:        

 

1. ДАБ / „Ди Едж развойна дейност и комерсиализация на технологии“ ООД 

2. ТПИ3Т Лаб, Катедра „Софтуерни технологии“, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“  

3. „София Тех Парк“ АД  

 

Курсът е въвеждаща част от цялостна програма за следдипломно обучение в областта на 

иновациите и технологичното предприемачество. Той е предназначен за студенти и 

предприемачи от всички специалности, които се стремят да се разберат и приложат на практика 

формирането и растежа на стартиращи компании във високо технологични области като ИКТ, 

био и нано технологии, енергетика, медицински и чисти потребителските технологии и други. 

Дата: начало 19.10.2017 или 21/22.10.2017 

Цена: ранно записване – 449 лв.; редовно – 499 лв. 

Регистрация: https://form.jotformpro.com/72683057146965 
ранна до 16.10.2017 

https://form.jotformpro.com/72683057146965
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Анотация на учебната 

дисциплина: 

Целта на курса "Технологично 

Предприемачество“ е да 

подпомогне обучаемите да развият 

компетенциите в областта на 

иновациите и технологичното 

предприемачество, да придобият 

умения за стартиране на собствен 

бизнес и предприемаческо 

поведение.  

Дисциплината е адаптирана по 

програма на университета Berkeley в сътрудничество с фирмата Интел. В нея се изучават 

основните моменти при създаване, организиране и управление на собствена фирма. 

Участниците развиват компетенциите си и възможностите за стартиране и ресурсното 

осигуряване на технологична компания, както и с основите на мениджмънта на стартираща 

фирма. 

В процеса на обучението студентите ще продобият и развият и практическия си опит от 

създаването и работа на пилотна стартираща компания, ще започнат да произвеждат и 

реализират прототип на конкретен продукт или услуга на основата на избрания от тях или 

предоставен от бизнеса казус. Те ще разработят и защитят конкретен бизнес модел. 

Преподавателите и консултантите ще ги поощряват да участват в национални и международни 

състезания в областта на иновациите и технологичното предприемачество. 

Очаквани резултати: 

Обучението в курса „Технологично предприемачество” е насочено към продобиване и 

практическо овладяване на знания, умения и отношения. Дисциплината ще развие в обучаемите 

следните компетенции: 

1. Първоначални знания за теориите и процесите, които са свързани със стартиране и 

развитие на собствена предприемаческа фирма и реализиране на бизнес идеи чрез 

разработване, представяне и защита на цялостен бизнес план и с изграждането на 

творчески и иновативни компетентности. 

2. Умения за разработване на иновативни бизнес модели и проекти на реални приложения, 

насочени към стартиране на собствена предприемаческа фирма и реализиране на бизнес 

идеи чрез разработване, представяне и защита на собствен бизнес модел. 

3. Отношения към стартиране и развиване на собствена иновативна и предприемаческа 

фирма и стартиране на бизнес идеи чрез разработване, представяне и защита на бизнес 

плана пред компетентно жури и рискови капиталисти. 

Учебно съдържание: 

№ Тема: Хорариум 

1 Въведение в технологиите, иновациите и ТП. Използване и развитие на 
технологиите за иновативен предприемачески проект. Предприемачески 
начин на мислене. Възможности за комерсиализиране на технологичната 

иновация. 

2 

2 От идея към реализация. Нуждата от бизнес план и потребители на бизнес 
плана. Въведение в основните раздели на бизнес плана. Екипи. 

3 

3 Разпознаване на възможностите. Разработване на бизнес модел за 
предприемаческа дейност. Заинтересовани страни в процеса. Тестване на 

хипотези. 

3 

4. Добавяне на стойност. Развитие на стратегиите за пазарите, продукта и 
фирмата. Стратегия за изход. 

2 

5 Развитие на бизнес модела на собствената фирма. Ключови рамки. 
Минимална функционалност на продукта. Динамика на процеса. 

3 

Дисциплина: Технологично предприемачество 

Преподаватели: доц. д-р. Петко Русков, гл. ас. д-р Сия Цолова, ас. 

Георги Къдрев 

Ментори: Тодор Саракчиев, Ивайло Христов, Боян Янков и др. 

Място: зала JA Startup Hambar, сграда Инкубатор, София Тех Парк 

Учебна заетост: 30 ч. 

Форма на обучение: Вечерно 18-21 ч.и/или в края на седмицата – 

петък/събота/неделя 

Предварителни изисквания: не 

Работен език: български; учебни материали – английски и български 
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6 Организационна и правна рамка. Интелектуална собственост. 1 

7 Разработване, представяне и публична защита на бизнес план. Коучинг и 
менторинг на стартираща фирма. 

4 

8 Основи на управлението на стартиращата собствена фирма. 
Първоначална организационна структура на собствената фирма. 

2 

9 Разработване на проект за конкретна дейност. Проучване на пазара. 
Разработване на първоначален макет на продукта или услугата. 

Минимален жизнеспособен продукт (MVP). 

3 

10 Усъвършенстване на управлението на стартиращата собствена фирма. 
Финансиране на компанията – приходи и разходи. Ликвидност на 

стартиращата компания. 

4 

11 Използване и развитие на технологиите за иновативен предприемачески 
проект. Комерсиализиране на иновацията. 

3 

 

При успешно завършване на курса обучаемите получават сертификат за отделен курс. 

Ако успешно завършат група от дисциплини обучаемите ще получат сертификат за съвкупността 

от дисциплините. Списък на останалите дисциплините от Учебния план е  

показан в карето по-долу. 

 

За кого е подходящ този курс: 

 студенти и докторанти;  

 работещи професионалисти; 

 предприемачи. 

Контакти: 

Малвина Илиева: malvina.ilieva@theedge.solutions, m: +359 878 843 510 

Петко Русков:  petko.ruskov@theedge.solutions, m: + 359 882 286 244 

 

Списък на останалите дисциплините от Учебния план 

 Технологично предприемачество 

 Технологичен трансфер и комерсиализиране на технологии 

 Иновации и иновационен мениджмънт 

 Стратегическо управление 

 Технологично предприемачество и иновации в отраслите (икт/здравеопазване/биобизнес/енергетика/чисти 

технологии/…) 

 Финансов мениджмънт и рисков капитал 

 Организационно поведение и лидерство 

 Живот като предприемач 

 Управление на бизнес процеси 

 Методи за подпомагане на креативното мислене при иновационния процес 

 Предприемачество "учебна компания - даб" 

 Правни аспекти в технологичното предприемачество 

 Маркетинг мениджмънт 

 Икономическият начин на мислене 
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