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ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Магистърската програма за специалност „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ е 

разработена съвместно от екипи професионалисти от Университета за национално и световно 

стопанство (УНСС) и Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ в отговор на нарастващия интерес и нужди на 

обществото към подготовката на високообразовани предприемачи, способни не само да идентифицират, 

но и да създават предприемачески възможности за разрешаването на екологични проблеми и на тяхна 

основа да стартират и развиват нови конкурентоспособни, с потенциал за растеж екологични 

предприятия. 

Подготовката и осъществяването на съвместната програма са подкрепени от проект 

BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, като приемът на студенти стартира от академичната 2022/2023 учебна година. 

Програмата съчетава новите достижения в предприемаческата наука и добри практики с изградените 

традиции и постижения в предприемаческото обучение (от март 1991 г. в УНСС и България) и 

обучението по екоикономика в УНСС и в свързаните образователни области в СА „Д. А. Ценов“ - 

Свищов:

- Реализирани множество предимно международни и европейски проекти с участници от водещите 

европейски университети;

- Налична обратна връзка от многогодишното обучение по магистърските програми за специалност 

„Предприемачество“, специалност „Екоикономика“ (УНСС) и „Аграрна икономика“ (СА „Д. Ценов“);

- Реализирани множество публикации, конференции, семинари, обучения;

- Получени признания (в т.ч. от Европейската фондация за управленско развитие (EFMD), Брюксел);

- Реализиран пилотен обучителен курс по екопредприемачество по проект „Образование по 

екопредприемачество в три извънстолични университета” (съвместен проект между ИИОЗ-БАН и 

Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайлдерберг, Германия).

Магистърската програма е надграждане на бакалавърската степен на специалностите 

„Предприемачество“ (преподавана в УНСС от 2007 г.), „Екоикономика“ (от 2006 г.), и „Аграрна 

икономика“ за СА „Д. Ценов“ като се обогатяват и допълват придобитите в тази степен знания и умения 

с последните достижения в изследванията, консултирането и преподавателската дейност на академичния 

състав на катедри „Предприемачество“ и „Икономика на природните ресурси“ (УНСС) и катедри 

„Аграрна икономика“, „Икономика и управление на туризма“ и „Стратегическо планиране“ (СА „Д. 

Ценов“). 

Целите на обучението са:

• да се формират знания и умения у участниците в програмата за създаването и управлението на 

собствен екологичен бизнес;

• да се разбират и управляват взаимоотношенията на екологичния предприемач с основните 

заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници;

• да се разбират и реализират процесите на управление и развитие на новосъздадено екологично 

предприятие в среда с нарастващи екологични предизвикателства;

• да се представят последните достижения на изследванията и консултирането в областта на 
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екологичното предприемачество;

• да се познава, планира и управлява процесът на растеж на новосъздадени екологични предприятия.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по програмата обхваща пет задължителни дисциплини, три избираеми (всяка от тях се 

избира измежду три възможни или общо осем избираеми дисциплини) и една факултативна дисциплина. 

Общотеоретичното съдържание на обучението обхваща ключовите теоретични въпроси на 

предприемаческата дейност; създаването и развитието на екологичен бизнес; бизнес моделите в 

екоикономиката; екологичния маркетинг; предприемаческата екосистема; креативността и иновациите в 

предприемаческата дейност; оценка на въздействието върху околната среда; устойчивото потребление и 

производство; екологичното устойчиво развитие на бизнеса; локализацията на екопредприемачеството; 

дигитализацията в екопредприемачеството; екологично предприемачество в туризма; и устойчивото 

развитие на регионите.

Специализираното съдържание на обучението обхваща специфичните проявления и приложения на 

изброените общотеоретични въпроси в контекста на особеностите на екологичното предприемачество в 

България. Важно внимание в специализираното съдържание е отделено на спецификата на процесите на 

създаване, развитие и растеж на екологично предприятие и влиянието на екологичните регулации, 

технологиите и трансфера на технологично и предприемаческо ноу-хау от водещите икономики в света. 

Изведени са добрите практики и традиции в екологичното предприемачество в европейски световен 

план. Изучава се специфичната същност на бизнес моделите, приложими в различни браншове и 

отрасли, и свързаните с тези модели особености на екологичното предприемачество. 

Изучават се и факторите  от предприемаческата екосистема, позволяващи на екологичните предприемачи 

бързо и адекватно да използват ресурсите, произтичащи от активното взаимодействие с основните 

организации, съставляващи тази екосистема.  Обект  на  специално  внимание  е  подкрепящата 

инфраструктура в страната и ЕС. 

Важен акцент от специализираното съдържание е изучаването на чуждите и нашите добри практики в 

екологичното предприемачество.

Ресурсите за обучението в магистърската програма са:

- наличие на собствени изследователска и преподавателска база и резултати;

- опитни изследователи и преподаватели, работещи в катедри „Предприемачество“ и „Икономика на 

природните ресурси“ (УНСС) и „Аграрна икономика“, „Икономика и управление на туризма“ и 

„Стратегическо планиране“ (СА„Д. Ценов“);

- участие в учебния процес като лектори, ментори, консултанти, на представители на практиката – 

екологични предприемачи, мениджъри, представители на институции и неправителствени организации, 

ангажирани с разрешаването на екологични проблеми;

- силно развити международни комуникации и партньорства, реализирани в съвместни проекти, 

семинари, конференции, гост-лектори.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите магистратурата по специалност „Екологично предприемачество“, притежават следните:

Теоретични знания за:

• основни теории, концепции, принципи и закономерности, приложими в областта на екологичното 

предприемачество;
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• формирането на условия и предпоставки за оригиналност и креативност в разработването и 

прилагането на нови идеи и решения за разрешаване на екологични проблеми чрез създаване на нови 

предприятия;

• връзките между различните изучавани проблемни области на екологичното предприемачество, както 

и на други области на знанието, имащи връзки с него.

Фактологически (специфични) знания за:

• ролята, значението и динамиката на екологичното предприемачество в икономиката, обществото и в 

международен бизнес контекст;

• предпоставките и условията за успешно стартиране, управление и развитие на екологичен бизнес;

• специфичните маркетингови подходи, стратегии и инструменти в екологичното предприемачество;

• основните източници на финансиране/ кредитиране и инвестиране в екологични предприятия;

• успешното партньорство на екологичните предприятия със свързани стопански и нестопански 

организации.

Познавателни умения за:

• диагностика на проблемите на екологичното предприемачество и тяхното разрешаване въз основата 

на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области; 

• генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и 

въвеждане на иновации в процеса на разрешаване на екологичните проблеми;

• формулиране на адекватна преценка в различни ситуации в екологичното предприемачество, 

характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;

• прилагане на креативни и иновативни методи и инструменти, подпомагащи решаването на сложни 

задачи и непредвидими проблеми в екологичното предприемачество в сложна и динамична бизнес среда. 

Практически умения за:

• анализ и оценка на основните процеси и събития в икономиката и обществото, проблемите и 

възможностите за/ на екологичното предприемачество;

• оценка на бизнес идеите, предимствата и недостатъците при стартиране на конкретен екологичен 

бизнес;

• управление и развитие на екологично предприятие с отчитане на спецификите и особеностите при 

прилагането на адекватни подходи, форми и инструменти;

• адаптация на чужди добри практики в екологичното предприемачество с отчитане на българските 

специфични условия;

• участие в/ и изграждане на бизнес мрежи и партньорства, включително международни с участието на 

екологични предприятия.

Компетентности:

• предприемачески компетентности, в т.ч. за:

o действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи и тяхното трансформиране в ценности 

за другите хора;
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o взимане на решения, решаване на проблеми и поемане на инициатива;

o планиране и управление на проекти, които имат бизнес, културна, или социална стойност;

o самостоятелна и екипна работа, свързана с решителност и постоянство за постигане на целите;

o творческо и стратегическо мислене.

• самостоятелност и отговорност, в т.ч. за:

o изграждане на вътрешноорганизационни структури и самостоятелно управление на екипи за 

решаването на сложни проблеми в трудно предсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и 

вариативни възможности;

o ефективно лидерско въздействие и оперативно взаимодействие при управлението на промяната в 

сложна заобикаляща среда;

o проява на творчество и новаторство при разработването на проекти;

o иницииране на процеси и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;

• ключови компетентности за учене, в т.ч. за:

o системно и задълбочено оценяване на собствените познания и идентифициране на потребности от 

нови знания;

o използване на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;

o владеене на богат понятиен апарат и проявя на способности за концептуално и абстрактно мислене;

• комуникативни и социални компетентности, в т.ч. за:

o ясно и достъпно представяне и аргументиране на собствени схващания, формулировки на проблеми 

и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от 

техники и подходи;

o разработване и излагане на аргументирани схващания относно социални процеси и практики и 

обосноваване на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;

o прилагане на професионална терминология на някои от най-разпространените европейски езици;

• за професионална реализация, в т.ч. за:

o събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването 

на сложни проблеми от изучаваната област;

o интегриране на широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат 

контекст;

o обосновани преценки и намиране на решения в сложна професионална среда на разнообразни 

взаимодействия;

o иницииране на промени и управление на процесите на развитие в сложни условия;

o ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата 

или обучението (иницииране и участие в социални проекти).

Посочените знания, умения и компетентности са в съответствие с Националната квалификационна 

рамка и Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот).

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за 

успешна професионална реализация като:

• Създатели на собствен екологичен бизнес или развиващи вече съществуващия си екологичен бизнес.

• Участници в различни структури, подкрепящи екологичното предприемачество (управителни съвети, 
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бордове на директори, сдружения и т.н.).

• Консултанти по управление и развитие на екологични предприятия.

• Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени 

организации, подкрепящи екологичното предприемачество.

• Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове, и други организации, 

сред чиито приоритети е насърчаване на екологичното предприемачество.

• Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на 

екологичното предприемачество. 

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за 

продължаване на обучението в ОНС „доктор“.

(доц. д-р Костадин Коларов)

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

ДЕКАН:

Квалификационната характеристика е приета на КС на катедра "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" от 7.6.2022 г. с протокол № 

9и КС на катедра "ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ" от ___________ с протокол № _____  и от 

факултетен съвет на факултет "Бизнес факултет" на  ________ с протокол № ________.

The qualification description is approved by the Department of Entrepreneurship on 7.6.2022 г. (Record № 9) and the 

Department of "Economics of Natural Resources" on ___________ (Record № ______) and by the Faculty Council of 

(доц. д-р Димитър Благоев)

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

(проф. д.ик.н.Юлия Дойчинова)
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